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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Boυλή των Ελλήνων 

2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

3 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

4 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Με την υπ’ αρ. 6234/4272/26-5-2020 απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο 
Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα της Βουλής, Βασιλείου 
Μπαγιώκου, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότασή 
του, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, επεξεργασίας κει-
μένου κατηγορίας ΔΕ, προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του άρθρου 35 παρ. 1Δ’ εδ. β’ του Κανονισμού της Βου-
λής [Μέρος Β΄, Α΄ 51)], όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου 
Κανονισμού, η Δέσποινα Δασκαλάκη του Πέτρου (Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 281962) με το 7ο Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους 
υπαλλήλους της Βουλής, της ΔΕ κατηγορίας του ν. 4354/
2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει.

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών της 
Βουλής: 6236/4274/26-5-2020).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9181339792/25.05.2020).

  Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

          Με την υπ’ αρ. 52548/26.5.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Παναγιώτη Ιατρού 
του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΚ 087851) από τη θέση του μετα-
κλητού συνεργάτη, ως Διευθυντή, στο ιδιαίτερο γραφείο 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικολάου 

Παπαθανάση και απαλλάσσεται από τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα από 22-5-2020.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8151271068/27.5.2020).

  Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

          Με την υπ’ αρ. 4847/27-05-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφω-
να τις διατάξεις των άρθρων 45 και 48 του ν.4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), το π.δ. 122/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 
(Α΄ 149), όπως ισχύει, το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρ-
μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄4), το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουρ-
γού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), το π.δ. 9/2020 
«Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης 
και Ασύλου (Α’ 10), την υπ’ αρ. 2011/27-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με 
την οποία διορίστηκε ο Σκαρλάτος Κωνσταντίνος του 
Νικολάου σε θέση μετακλητού συνεργάτη στο Ιδιαίτερο 
Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, από
15-01-2020 (ΥΟΔΔ 154), το υπ’ αρ. 1002/13-05-2020 
έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, περί λήξης της υπηρεσίας του 
μετακλητού συνεργάτη Σκαρλάτου Κωνσταντίνου του 
Νικολάου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου, από 12-05-2020, λήγει η υπηρεσία 
του Σκαρλάτου Κωνσταντίνου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
Χ 126989, από τη θέση μετακλητού συνεργάτη, κατηγο-
ρίας ΠΕ στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου, από 12-05-2020.
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1022978100/ 
27.05.2020).

            Με τη υπ’ αρ. 4846/27-05-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφω-
να τις διατάξεις των άρθρων 45 και 48 του ν.4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), το π.δ. 122/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»
(Α΄ 149), όπως ισχύει, το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρ-
μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄4), το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουρ-
γού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), το π.δ. 9/2020 
«Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευ-
σης και Ασύλου (Α’ 10), την υπ’ αρ. 1397/11-02-2020 
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, 
με την οποία διορίστηκε η Μπατά Μαρία του Ιωάννη 
σε θέση μετακλητής συνεργάτιδος στο Ιδιαίτερο Γρα-
φείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, από
15-01-2020 (ΥΟΔΔ 108), το υπ’ αρ. 1002/13-05-2020 έγ-
γραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου, περί λήξης της υπηρεσίας της με-
τακλητής συνεργάτιδος Μπατά Μαρίας του Ιωάννη στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου, από 12-05-2020, λήγει η υπηρεσία της Μπατά 
Μαρίας του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 558279, από τη θέση 
μετακλητής συνεργάτιδος, κατηγορίας ΠΕ στο Ιδιαίτε-
ρο Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, 
από 12-05-2020.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1720455173/ 
27.05.2020).

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

      Αριθμ. ΔΝΣα / οικ. 30311/ Φ.2.5. 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. ΔΝΣα /1129/ Φ.2.5./

16.3.2020 (ΥΟΔΔ 269) απόφασης με θέμα «Συ-

γκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κα-

τασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-

κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016………….. και λοιπές διατάξεις» (Α΄74),

β. του άρθρου 15 του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντε-
λεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με-

λετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» (Α΄112),

γ. του άρθρου 188 του ν. 4635/2019 « Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167),

δ. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), όπως ισχύει,

ε. του άρθρου 4 παρ. 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου…………. και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208),

στ. του π.δ. 83/2019 « Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),

η. του π.δ. 123/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151),

θ. τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
και παρέμεινε σε ισχύ με το 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. Τα έγγραφα υπ’ αρ. ΔΝΣα΄/οικ. 86919/Φ.  2.  5/
28.11.2019 προς Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, ΔΝΣα΄/οικ. 85957/Φ. 2. 5/25.11.2019 προς Υπ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΔΝΣα΄/οικ. 85957/Φ. 2. 5/
25.11.2019 προς Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, ΔΝΣα΄/οικ. 85288/ Φ.2.5./21.11.2019 και ΔΝΣα΄/ 
οικ. 1046/Φ.2.5./08.01.2020 προς ΤΕΕ, ΔΝΣα΄/οικ. 87954 / 
Φ. 2. 5/03.12.2019 προς ΣΑΤΕ- ΣΤΕΑΤ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ - 
ΠΕΣΕΔΕ - ΠΕΔΜΕΔΕ, ΔΝΣα΄/οικ. 85955 / Φ. 2. 5/03.12.2019 
προς ΕΕΤΕΜ, εκπρόσωποι των οποίων προβλέπονται στη 
σύνθεση της Επιτροπής του θέματος.

3. Τα υπ΄ αρ. 91226/20.12.2019 έγγραφο Υπ. Εσωτε-
ρικών, 27465/16.01.2020 έγγραφο ΤΕΕ και 298/40465/
05.02.2020 έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, 1681/09.12.2019 έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ, 
450/23.12.2019 έγγραφο ΠΕΔΜΗΕΔΕ, 797/23.12.2019 έγ-
γραφο ΠΕΣΕΔΕ, 34399/23.12.2019 έγγραφο ΣΑΤΕ, 4186/
07.01.2020 έγγραφο ΣΤΕΑΤ, το με Α.Π. 197/29.01.2020 
έγγραφο ΕΕΤΕΜ με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους 
στην Επιτροπή.

4. Την υπ’ αρ. ΔΝΣα /1129/ Φ.2.5. απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Συγκρότηση 
της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών 
(Μ.Ε.Κ.)» (ΥΟΔΔ 269).

5. Την από 5/5/2020 παραίτηση του γραμματέα της 
Επιτροπής Πέτρου Μπαρλαμπά του Χαραλάμπους για 
προσωπικούς λόγους.

6. Το γεγονός ότι για τη νόμιμη συγκρότηση της Επι-
τροπής απαιτείται η συμμετοχή εκπροσώπου των πα-
νελλήνιων επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών που 
έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο ΜΕΚ και δεν είναι 
μέλη του ΤΕΕ, ήτοι εκπροσώπου οριζόμενου από την 
Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).
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7. Την ανάγκη αντικατάστασης των υπό (θ) στοιχείο 
της υπ’  αρ. ΔΝΣα /1129/ Φ.2.5./16/3.2020 (ΥΟΔΔ 269) 
εκπρόσωπων των επαγγελματικών εργοληπτικών ενώ-
σεων (ΠΕΣΕΔΕ) με εκπροσώπους που προτάθηκαν από 
την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. για τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. ΔΝΣα/1129/ Φ.2.5./16.3.2020 
(ΥΟΔΔ 269) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την περίπτωση (θ) με τους εκπρο-
σώπους της ΠΕΣΕΔΕ και ορίζουμε μέλη της επιτροπής 
τον Γεώργιο Βενέτη του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΝ 632848) 
εκπρόσωπο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ως τακτικό μέλος, με ανα-
πληρωτή τον Πέτρο Πέτρου του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΕ 
555601) και

β) Αντικαθιστούμε τον γραμματέα της Επιτροπής 
Πέτρο Μπαρλαμπά του Χαραλάμπους (ΑΔΤ Λ 136744), 
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού με 
Α΄βαθμό και ορίζουμε ως νέα γραμματέα την υπάλληλο 

Ιωάννα Κωτσοπούλου του Βασιλείου (ΑΔΤ Π 066042) του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με Α΄ βαθμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. ΔΝΣα /1129/ Φ.2.5/
16.3.2020 (ΥΟΔΔ 269) υπουργική απόφαση απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

        Διορθώσεις Σφαλμάτων 

 Στην υπ’  αρ. Δ4δ/16775/21-5-2020 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 380/23-5-2020 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στη σελίδα 1684 
στην Α΄στήλη στον 32ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Σκαρστούνης»,
στο ορθό: «Σκαρτσούνης»

  (Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)   
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*14003983005200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται 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 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης 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 υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




