
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επέκταση του χρόνου διάθεσης των εισπραχθέ-
ντων ποσών της παρ.  1 της υπό στοιχεία Β/7/
οικοθ.25141/2355/3.06.2019 (Β’  2276) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

2 Μεταφορά ασφαλιστικής περιοχής Τοπικής Διεύ-
θυνσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 
Υγείας α’ εξαμήνου 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 6136 (1)
Επέκταση του χρόνου διάθεσης των εισπραχθέ-

ντων ποσών της παρ. 1 της υπό στοιχεία Β/7/

οικοθ.25141/2355/3.06.2019 (Β’  2276) κοινής 

υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 του ν. 4578/2018 (Α’ 200).
2. Την περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 

(Α’ 145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 
27 του ν. 2166/1993 (Α’ 137).

3. Την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2308/95 (Α’ 114) .
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών (Α’ 151).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/2355/3.06.2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών 
και Μεταφορών «Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των 
ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’ 145), η οποία προστέθηκε 
με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993» (Β’ 2276).

13. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.41089/3624/3.10.2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίη-
ση της αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 (Β’ 2276) 
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών» (Β’ 3841).

14. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.54461/3029/30.12.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Τρο-
ποποίηση της αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 
(Β’ 2276) απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Β/7οικοθ.410489/
3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή υπουργική απόφαση» 
(Β’ 6023).

15. Το υπ’ αρ. 45553/2-2-2022 έγγραφο του Προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και 
Δημοσιονομικών Αναφορών του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο 
διαβιβάζει το υπ’ αρ. 4/14-10-2021 πρακτικό της Διαχει-
ριστικής Επιτροπής της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 
7 του ν. 2326/1940.

16. Την υπό στοιχεία 1834/9-1-2023 ΓΔ2 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό 
ή στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, καθώς έχει ήδη με-
ταφερθεί από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΕ, τα έτη 2020 και 2021, 
το συνολικό ποσό των 45.762.610,84 €, από το οποίο το 
ΤΕΕ έχει διαθέσει στους δικαιούχους μηχανικούς συνο-
λικά ποσό 37.092.669,11 € και παραμένει προς διάθεση 
ποσό 8.669.941,73 €, αποφασίζουμε:

Η ισχύς της υπό στοιχεία Β/οικοθ.25141/2355/
03-06-2019 (Β’ 2276) κοινής απόφασης του Υφυπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών 
της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 
7 του ν. 2326/1940 (Α’ 145), η οποία προστέθηκε με την 
παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993» και η διαδικασία 
διαχείρισης, κατανομής και διάθεσης των εισπραχθέ-
ντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’ 145) παρατείνεται μέχρι 
την 31η/12/2023.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Υποδομών
Κοινωνικών Υποθέσεων και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 29072 (2)
Μεταφορά ασφαλιστικής περιοχής Τοπικής Διεύ-

θυνσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστή-
ματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α’ 8) και ιδίως του άρθρου 
34Α αυτού.

1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

2. Την υπ’ αρ. 54301/23.07.2021 (B’ 3494) απόφαση 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 

έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ 
Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα, την 30.8.2021.

3. Την υπ’ αρ. 62671/26.08.2021 (B’ 4010) απόφαση 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 
έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Αιτωλο-
ακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο, την 10.9.2021.

4. Την υπό στοιχεία 6/Συν.2η/12.01.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΧΥ-
46ΜΑΠΣ-1Ο5) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του e-ΕΦΚΑ.

5. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα στην 
περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Στερεάς Ελλάδας 
και Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευ-
κάδας.

6. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπο-
λογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά από την Τοπική Διεύθυνση Φωκίδας με 
έδρα την Άμφισσα της ασφαλιστικής περιοχής της εντός 
των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου 
Δωρίδος, στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Αιτωλοακαρνανίας 
με έδρα τη Ναύπακτο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Δ.Δ.Ο.Υ. 142 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 

Υγείας α’ εξαμήνου 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Δ.Ο.Υ. οικ 90/11.1.2023 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσι-
ών, σύμφωνα με την οποία:

«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες «Για το προ-
σωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέ-
ρωσης υπερωριακής απασχόλησης τους 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 απασχόλησής τους 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
τους, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολο-
γισμού Δημοσίων επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ισχύουν από τη δημοσίευσή τους...».
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2. Τον ν. 4865/2021, «Σύσταση και οργάνωση νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική 
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρι-
κών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την 
κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238.)

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/4509/27-04-2022 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Διορισμός, μεταβατικά Προέ-
δρου, Αντιπρόεδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβού-
λιο της «Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας» 
(ΕΚΑΠΥ)-ΝΠΙΔ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 348 και διόρθωση σφάλματος 
Υ.Ο.Δ.Δ. 372).

4. Την υπ’ αρ. 21 απόφαση της 83ης/11-5-2022 συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 
«Συγκρότηση σε σώμα».

5. Την υπ’ αρ. 134 απόφαση της 106ης/23-12-2022 συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 
«Έγκριση Προϋπολογισμού 2023» (ΑΔΑ: 6ΒΙΕ46ΜΨΙΦ-
ΞΥΜ).

6. Την υπό στοιχεία Β2α/74614/28.12.2022 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2023 της Εθνικής Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών Υγείας - Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΑΔΑ: 
66ΙΚ465ΦΥΟ-ΜΦΕ).

7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., μετά το πέρας του κανονικού ωρα-
ρίου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

που απορρέουν από την ανάληψη από την Αρχή νέων 
αρμοδιοτήτων, όπως η υλοποίηση προγραμμάτων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας εισή-
γησης προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (22.800,00€), η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. οικονομικού έτους 2023.».

2. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου.
3. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των με-

λών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τη σύμφωνη γνώμη τους με την 
εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση της αποζημίωσης εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Α’ εξάμηνο του 
έτους 2023, των δεκαεπτά (17) μόνιμων υπαλλήλων και 
των είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 
εκατό είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο και 
θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του κανονικού 
ωραρίου.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   
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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,




