E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.05.31 15:32:03
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

1485

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 315

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 35222
Τροποποίηση της 28767 οίκ./19-5-2017 (ΦΕΚ 238
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας», όπως ισχύει - Αντικατάσταση μέλους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(ΦΕΚ 94 Α΄), όπως η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄),
δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄),
ε) του άρθρου 4 του π.δ. 133/2016 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας»
(ΦΕΚ 242 Α΄),
2. την 28767 οίκ./19-5-2017 (ΦΕΚ 238 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός Προέδρου και μελών της
Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»,
3. την 51477/29-6-2017 (ΦΕΚ 323 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Τροποποίηση της 28767 οικ./19-5-2017 (ΦΕΚ 238 Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ’’Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας - Αντικατάσταση μελών’’»,
4. την 28761 οίκ./19-05-2017 (ΦΕΚ 1779 Β΄) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»,
5. την 29185/8-6-2017 (ΦΕΚ 274 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων του π.δ. 133/2016».
6. Το αριθμ. 1574/22-4-2019 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 28767 οίκ./19-5-2017 (ΦΕΚ 238
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός Προέδρου
και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»
όπως ισχύει, ως ακολούθως:
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Ορίζεται ο Βασίλειος Καμπάνης του Γεωργίου, λογιστής
φοροτεχνικός Α΄ τάξης με Α.Δ.Τ. AB 889779, ως τακτικό
μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Παναγιώτη
Αλεβιζάκη του Ελευθερίου, λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 482438, για το υπόλοιπο της θητείας του.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 28767 οίκ./19-5-2017
(ΦΕΚ 238 Υ.Ο.Δ.Δ.) και 51477/29-6-2017 (ΦΕΚ 323 Υ.Ο.Δ.Δ.)
αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Με την 1825/03-05-2019 απόφαση της Γενικής Γραμματέως για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 6, 9 και 17Α του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς
και με τις διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 55 παρ. 14
και 16 και 57 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα, το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προσλαμβάνεται η
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ.:
Χ 698178) πτυχιούχος Α.Ε.Ι., σε θέση Ειδικού Συνεργάτη
στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών από 03-05-2019, η
οποία λύεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία αποζημίωση
και η προσληφθείσα απολύεται με την αποχώρηση για
οποιονδήποτε λόγο της Γενικής Γραμματέως που την
προσέλαβε. Οι μηνιαίες αποδοχές της καθορίζονται στο
Μισθολογικό Κλιμάκιο 11 της ΠΕ κατηγορίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 34545/07-05-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1201912011/03-05-2019).
Με την 1824/03-05-2019 απόφαση της Γενικής Γραμματέως για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 6, 9 και 17Α του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 55
παρ. 14 και 16 και 57 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προσλαμ-
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βάνεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΝΑΚΗ του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.:
ΑΕ 107654), πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στη Γενική
Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
διάρκειας έξι (6) μηνών από 03-05-2019, η οποία λύεται
αυτοδικαίως και χωρίς καμία αποζημίωση και η προσληφθείσα απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο της Γενικής Γραμματέως που την προσέλαβε.
Οι μηνιαίες αποδοχές της καθορίζονται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 13 της ΠΕ κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 34544/07-05-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3298125675/03-05-2019).
Η Γενική Γραμματέας
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ
Ι

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/37452/4684/23-5-2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του ν. 1943/1991(ΦΕΚ 50 Α΄), τις διατάξεις των άρθρων 7
και 22 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), προσλαμβάνεται
από 22-4-2019, ο δημοσιογράφος και μέλος της αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης (Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών), ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Αδάμ του Κωνσταντίνου (Α.Μ.
6742), με Α.Δ.Τ. ΑΚ 634878 σε θέση Δημοσιογράφου με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, στο Γραφείο Τύπου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι αποδοχές του, καθορίζονται από τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 22 και του άρθρου 7 του ν. 4354/2015
σε συνδυασμό με την 1177/22-4-2019 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1447 Β΄) που αφορά στον καθορισμό
αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους φορείς που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄), όπως ισχύει.
Για τους λοιπούς όρους απασχόλησής του, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του Υπουργού και του
προσλαμβανόμενου.
Ο ανωτέρω αποχωρεί αυτοδίκαια και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης, με την αποχώρηση για οποιονδήποτε
λόγο του Υπουργού που τον προσέλαβε.
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 46903/2967/
23-5-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1194352821/23-5-2019).
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Με την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/43262/5323/14-5-2019 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 55 (παρ. 14 και 15), 56 και 57 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της ΚΑΜΠΙΩΤΗ Ευγενίας του
Αναστασίου με Α.Δ.Τ. AM 163031, πτυχιούχου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
η οποία έχει προσληφθεί σε θέση Ειδικού Συνεργάτη με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από ημερομηνία
λήξης της προηγούμενης (15-5-2019) και για εξάμηνο
χρονικό διάστημα.
Για την εφαρμογή της παρούσας θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματέως του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αναφερόμενης.
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Οι αποδοχές της προσλαμβανόμενης ορίζονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 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 Α΄).
Η ανωτέρω σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και χωρίς αποζημίωση για την αναφερόμενη, σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει η Γενική Γραμματέας
που την προσέλαβε, πριν τη λήξη του καθορισμένου,
εξάμηνου χρονικού διαστήματος.
(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 43372/
2683/16-5-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7876788721/11-12-2017).
Η Γενική Γραμματέας
ΖΑΦΕΙΡΑ ΤΟΜΠΡΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*14003153105190004*

