
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαιο-
λογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστρο-
φής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις 
θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστρο-
φής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυ-
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, για το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2020.

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1019 (1)
Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαι-

ολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επι-

στροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθ-

μίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή 

επιστροφής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 92, της παρ. 1 

του άρθρου 93 και του άρθρου 95 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λο-
γιστικό και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 
170Α΄) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1819/1951 «περί 
διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δη-
μοσίου».

4. Το π.δ.  83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121), «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Β΄ 3051) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την απόφαση ΠΟΛ 1048/06.04.2016 (ΦΕΚ 1199/
Β΄/26.04.2016) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης 
και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πίστωση λογαριασμών των 
δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα.».

7. Την απόφαση ΠΟΛ 1140 και αριθμό 1109228/ 
8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22.12.2006), όπως 
ισχύει «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή 
επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις 
θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής».

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την 
Φορολογική Διοίκηση, αναβάθμισης των παρεχομένων 
Υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μεί-
ωσης της γραφειοκρατίας και αποσυμφόρησης της συ-
ναλλακτικής δραστηριότητας των Δ.Ο.Υ.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε
1. Το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1140/2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/

22-12-2006), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων οι τίτλοι πληρω-

μής που εξοφλούνται από τις Δ.Ο.Υ. εξοφλούνται υποχρε-
ωτικά με εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό πληρωμών 
του δικαιούχου, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών 
νομιμοποίησης της εκπροσώπησης ή της ταυτότητας. 
Το αυτό ισχύει και στις Δ.Ο.Υ. όπου εδρεύει πράκτορας 
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ή διαχειριστής της Τράπεζας Ελλάδος. Σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις, και εφόσον υπάρχουν μετρητά στις Δ.Ο.Υ., 
επιτρέπεται η εξόφληση τίτλων με μετρητά, κατόπιν αι-
τιολογημένης έγγραφης απόφασης του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής.

2. Η γνωστοποίηση του λογαριασμού πληρωμών 
στη Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιείται με υπο-
βολή ηλεκτρονικής Αίτησης /Υπεύθυνης Δήλωσης του 
δικαιούχου στην διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο 
περιβάλλον TAXISnet. Σε περίπτωση μεταβολής ήδη δη-
λωμένου αριθμού λογαριασμού ο δικαιούχος οφείλει να 
προβαίνει σε άμεση γνωστοποίηση του στη Φορολογική 
Διοίκηση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Η ορθότητα των 
στοιχείων κάθε αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του 
εν λόγω λογαριασμού πληρωμών επαληθεύεται με τον 
εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις αδυναμίας δήλωσης του λογαριασμού 
στο περιβάλλον του TAXISnet ή αδυναμίας επαλήθευσης 
του λογαριασμού, αυτός δύναται να γνωστοποιείται στη 
Δ.Ο.Υ. με αίτηση του Φορολογούμενου, με τηλεομοιοτυ-
πία (fax), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με κάθε 
άλλο μέσο. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός 
δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους. Σε πε-
ρίπτωση που έχει δηλωθεί λογαριασμός σύμφωνα με την 
ΠΟΛ 1161/2017 δεν απαιτείται εκ νέου γνωστοποίηση 
του στη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον με κεντρική δι-
αδικασία επαληθευτεί η ορθότητα των στοιχείων με τον 
εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση 
μη επαλήθευσης ο φορολογούμενος θα ειδοποιηθεί.

3. Στην εντολή μεταφοράς αναγράφεται το ονοματε-
πώνυμο ή η επωνυμία του δικαιούχου, ο ΑΦΜ αυτού 
ως έχει στον τίτλο πληρωμής, καθώς και ο λογαριασμός 
του πάροχου υπηρεσιών πληρωμών (σε μορφή IBAN) 
που αντλείται από τη σχετική εφαρμογή στο περιβάλλον 
TAXISnet. Σε περίπτωση εξόφλησης τίτλου πληρωμής σε 
εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο τα στοιχεία του αναγράφο-
νται στο πεδίο: «Παρατηρήσεις» ή «Τελικός Δικαιούχος». 
Στο ίδιο πεδίο αναγράφονται τα στοιχεία όσων νομιμο-
ποιούνται να εισπράξουν σε περιπτώσεις κατασχέσεων, 
εκχωρήσεων και λύσης εταιρειών. Η σχετική εξουσιοδό-
τηση προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. και επισυνάπτεται στον 
τίτλο.

4. Με τις προϋποθέσεις του εδαφίου 1 η εξόφληση 
τίτλων πληρωμής διενεργείται με μετρητά σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1140/2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/
22-12-2006).»

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων για το ηλεκτρονικό παράβολο.

3. Η παρούσα εφαρμόζεται εντός επτά (7) ημερών από 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1014282 ΕΞ 2020 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 

Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσω-

πικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, για το Α΄ Εξάμηνο του 

έτους 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 
2013 (Α΄ 287).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α'176) 
«Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β΄ 3240) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. οικ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, 
με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2020».

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 
και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
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ισχύουν, καθώς και την αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, όπως τεκμηριώνεται με το αριθμ. ΑΤΥ-
ΠΟ 1006570 ΕΞ 2020/17-01-2020 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 115.000,00  € σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000, υπό τους Λογαρια-
σμούς 2120201001 και 2120202001 (€ 92.250,00 στον 
ΑΛΕ 2120201001 και € 22.750,00 στον ΑΛΕ 2120202001), 
σύμφωνα με την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1012501 
ΕΞ 2020/28-01-2020 (619Ε46ΜΠ3Ζ-Η08) απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών, για την κάλυψη δαπά-
νης για απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για 
το προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., 
για την περίοδο έως 30/06/2020, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία έως δεκαεφτά 

χιλιάδες (17.000) ώρες και συνολική δαπάνη έως ενενή-
ντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (92.250,00 €), 
για τετρακόσιους εξήντα (460) υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Ειδικό 
Φορέα 1023-801-000000 και Λογαριασμό 2120201001, 
και

β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως τρεις χιλιάδες 
(3.000) ώρες και συνολική δαπάνη έως είκοσι δύο χι-
λιάδες εφτακόσια πενήντα ευρώ (22.750,00 €), για δια-
κόσιους εξήντα (260) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν-
σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Ειδικό Φορέα 
1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120202001, για τη 
χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
30/06/2020.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργα-
σίας ανά υπηρεσία και μηνιαίως, θα γίνεται με απόφαση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Η συγκρότηση συνεργείων υπερωρια-
κής κ.λπ. εργασίας και η περιγραφή των συγκεκριμένων 
εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με από-
φαση του Προϊσταμένου έκαστης οργανικής μονάδας 
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως 
άνω υπερωριακής κ.λπ. εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές 
θα κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει για το Α' εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες. Στην ανωτέρω υπερωριακή κ.λπ. εργασία, 
μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. 17024 (3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 

2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) και του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/6-9-2011 τ. Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Z2/
29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Τη διαπιστωτική πρυτανική πράξη αριθμ. 506/
6-9-2019 (ΦΕΚ 3574/26-9-2019 τ. Β΄) ένταξης του Ηλία 
Κίτσα του Κωνσταντίνου, μόνιμου υπηρετούντος υπαλ-
λήλου στο Ίδρυμα, σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής αριθμ. συνεδρ. 8/23-1-2020, 
για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του Ηλία 
Κίτσα του Κωνσταντίνου, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευ-
νητικό έργο και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 
(έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών αριθμ. 900/24-1-2020).

6. Την αίτηση από τις 23-10-2019, του παραπάνω μέ-
λους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών για τον καθορισμό του 
γνωστικού αντικειμένου του.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4600 Τεύχος B’ 458/14.02.2020

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Ηλία Κίτσα του Κων-
σταντίνου, υπηρετούντος μέλους του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Επεξεργασία Σή-
ματος με Έμφαση στη Βιοϊατρική».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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