
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 79250/Γ1/12-5-2017, 
(Β΄1791) υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού 
διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων 
σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερι-
κό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, 
κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων».

2 Τροποποίηση της αριθμ. 1930/81861/22-07-2015
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691/
14-8-2015). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 96818/Η2 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 79250/Γ1/12-5-2017, 

(Β΄1791) υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού 

διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων 

σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερι-

κό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, 

κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 16 και 18 του ν.4415/2016 (Α’ 159) 

«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δι-
απολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

γ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210). «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ) του π.δ. 18/2018 (A’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ε) Την αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β’ 1227) υπουργι-
κή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη». 

2. Την αριθμ. 79250/Γ1/12.05.2017 (Β΄1791), (ΑΔΑ: 
6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Κα-
θορισμός διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλή-
λων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτε-
ρικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, 
οργάνου επιλογής των υποψηφίων». 

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/107/83031/Β1/21-5-2018 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, με την οποία διαπιστώνεται ότι από τις δι-
ατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 79250/Γ1/12-05-2017 (Β’ 1791)
(ΑΔΑ 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ) υπουργική απόφαση περί Κα-
θορισμού διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλή-
λων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτε-
ρικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, 
οργάνου επιλογής των υποψηφίων, ως εξής: 

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 καταργείται. 
Β. Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η 
οποία εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου διμήνου 
εκάστου ημερολογιακού έτους, δημοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καλούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νό-
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μου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο 
εξωτερικό, σε κενές θέσεις που προκύπτουν». 

Γ. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων συγκροτείται άμισθη, χωρίς έξοδα μετα-
κίνησης, πενταμελής Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων 
για απόσπαση στο εξωτερικό διοικητικών υπαλλήλων, η 
σύνθεση της οποίας έχει ως εξής: 

α. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας Ομογενών, 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειο-
νοτικών Σχολείων, ως Πρόεδρος. 

β. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εποπτείας και Ανθρώπι-
νου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπη-
ρεσιών της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως 
αντιπρόεδρος. 

γ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Διοίκησης Προσωπι-
κού της Δ/νσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, ως μέλος. 

δ. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας 
(ΟΣΕΚΔΥΠ), ο οποίος προτείνεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο αυτής, ως μέλος. 

ε. Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ), ο οποίος προ-
τείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ως μέλος. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται Γραμματέας από τους δι-
οικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους 
στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ανα-
πληρωτές του Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας. 

Δ. Όπου αναφέρεται Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθίστα-
ται με Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης. 

     Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Ι

Αριθμ. 1210/83341 (2)
   Τροποποίηση της αριθμ. 1930/81861/22-07-2015

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομε-

ρειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

ου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασι-

κής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691/

14-8-2015). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του 

ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώ-
σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτι-
κοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98). 

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο 
της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, 
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 641/2014 της 
Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69). 

3. Την με αριθμ. 43551/04-06-2018 εισήγηση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπουργική 
απόφαση με αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 (ΦΕΚ 1691 
Β’/2015) όπως ισχύει. 

Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθμ. 1930/81861/
22-07-2015 υπουργικής απόφασης

1. Στο τέλος του σημείου 7 του άρθρου 9 προστίθεται 
το ακόλουθο τρίτο εδάφιο: 

«Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2018 εφαρμόζεται γραμ-
μική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης ύψους έως 2%, για την κάλυψη των περιπτώ-
σεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν 
τη γεωργική τους δραστηριότητα». 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος αιτήσεων ενίσχυ-
σης 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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,

*02022291406180004*
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