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1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 873/55993/2015 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Κατανομής βοσκοτόπων 
στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942).

2 Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων του Ν.Π.Ι.Δ. 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» 
για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 μέχρι 
30.06.2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1485/391112 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 873/55993/2015 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Κατανομής βοσκο-

τόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 

«Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

β. Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ. Των άρθρων 13 - 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).

ε. Της υπ’ αρ. 873/55993/20-5-2015 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της 
χώρας» (Β’ 942).

2. Του άρθρου  90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπ’  αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

6. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

7. Το υπ’ αρ. 960/64412/14-7-2017 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρι-
κής «διευκρινίσεις αναφορικά με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 8 της υπ’ αρ. 873/55993/20-5-2015 ΥΑ».

8. Το υπ’ αρ. 1761/149895/1-11-2018 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτη-
νιατρικής «Αποίμενη κτηνοτροφία, διαδικασία μίσθωσης 
βοσκοτόπων και εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας».

9. Την υπ’ αρ. 78317/15.12.2022 εισήγηση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 873/55993/2015 κοινή 

υπουργική απόφαση περί «Κατανομής βοσκοτόπων 
στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1217/264725/2021 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 4585), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Στην παρ. 12 του άρθρου 5 προστίθεται νέο εδάφιο και 
η παρ. αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«12. Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώ-
νουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτά-
σεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 
περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι ιδιωτικές εκτάσεις 
που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαι-
ωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος 
απαίτηση κατανομής της παρούσας. Η ανωτέρω εξαί-
ρεση από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρ-
μόζεται για τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί 
από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 
και εφεξής, (α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα 
ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και (β) λαμβάνουν συν-
δεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική 
δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 €».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Ι  

 Αριθμ. απόφ. 268 (2)
Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» 

για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 μέχρι 

30.06.2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 50/2011 απόφαση «Συγχώνευση των Δη-

μοτικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία “KOINΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ” και “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ” σε μια Κοινωφελή 
Επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)”» (Β’ 1099).

2. Την υπ’ αρ. 179/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός προσωπι-
κού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Ελευσίνας».

3. Το άρθρο 23 του Κανονισμού Προσωπικού του ΝΠΙΔ 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευ-
σίνας», με το οποίο ορίζεται η υπερωριακή απασχόληση 
του προσωπικού.

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/86/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015,«Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

6. Το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

7. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

8. Τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης προκαλείται δαπάνη, ύψους € 10.000,00 ευρώ, η 
οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας, 
Οικονομικού έτους 2023 και ΚΑΕ 10.6042.

10. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απα-
σχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου 
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν τις δράσεις 
της Κ.Ε.Δ.Ε. και την προετοιμασία και διεξαγωγή των 
πολιτιστικών εκδηλώσεών της, εν όψει μάλιστα της 
προετοιμασίας της υποδοχής του θεσμού Ελευσίνα 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023, καθώς και για τις ανά-
γκες συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων σε έκτακτες 
περιπτώσεις.

11. Τον τακτικό προϋπολογισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 
2023.

12. Την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της απασχόλησης του προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμέ-
νου χρόνου, προς αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων, 
επειγουσών και λειτουργικών υπηρεσιακών αναγκών 
κατά τις κατωτέρω διακρίσεις:

α. Μέχρι δεκαπέντε (15) υπάλληλοι που υπηρετούν 
ανά Τμήμα και γραφείο, ως εξής:

- Στο τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών δώδεκα (12) υπάλ-
ληλοι.

- Στο τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας ένας 
(1) υπάλληλος.

- Στο τμήμα Περιβάλλοντος ένας (1) υπάλληλος.
- Στο γραφείο γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου 1 

υπάλληλος, οποίος έχει ορισθεί ως πρακτικογράφος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα όρια των ωρών απασχόλησης του προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμέ-
νου Χρόνου ορίζονται ως εξής:

Α. Υπερωριακή Εργασία ως 20 ώρες μηνιαίως τις εργά-
σιμες ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας και μέχρι τη 10η νυκτερινή ώρα.

Β. Εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (αργίες) 
έως 16 ώρες μηνιαίως.

2. Τα προγράμματα εργασίας κάθε τμήματος και γρα-
φείου, θα εμφανίζουν τις κατά περίπτωση αναγκαίες 
ώρες, λαμβανομένου υπόψη και του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας. Ο Προϊστάμενος των Οικονομι-
κών Υπηρεσιών θα συντάσσει και θα διαβιβάζει στο 
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Διοικητικό Συμβούλιο, στην αρχή εκάστου μηνός, τα 
συνεργεία πρόσθετης απασχόλησης με τις αναγκαίες 
κατά περίπτωση ώρες του προσωπικού, θα έχει την ευ-
θύνη της έκδοσης, της υλοποίησης και της βεβαίωσης 
των πραγματοποιούμενων ανά μήνα ωρών, οι οποίες 
και θα περιλαμβάνονται σε μηνιαίες καταστάσεις που 
θα διαβιβάζονται στο Δ.Σ. στο τέλος εκάστου μηνός, για 
την αποζημίωσή τους.

3. Σε περίπτωση μετάθεσης υπαλλήλων, αυτοί θα ακο-
λουθούν το πρόγραμμα πρόσθετης απασχόλησης στο 
τμήμα στο οποίο μετατίθενται με μείωση του αριθμού 
των υπηρετούντων υπαλλήλων του τμήματος από το 
οποίο μετακινούνται και αντίστοιχη αύξηση του αριθμού 
των υπηρετούντων υπαλλήλων του τμήματος υποδοχής 
με τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης συνεργεί-
ου του τμήματος υποδοχής.

4. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα προγράμματα 
πρόσθετης εργασίας οι υπάλληλοι οι οποίοι απουσιά-
ζουν αδικαιολογήτως ή είναι ασθενείς κατά το υποχρε-
ωτικό τους ωράριο εργασίας, ή βρίσκονται σε ειδικές 
άδειες ή περιπτώσεις λόγω της τρέχουσας πανδημίας 
του κορονοϊού.

5. Για την πιστή τήρηση όλων των ανωτέρω καθίστα-
νται υπεύθυνοι τόσο οι υπάλληλοι όσο και ο Προϊστά-
μενος των Οικονομικών Υπηρεσιών. Για τις ανωτέρω 

περιπτώσεις απουσίας, της παρ. 4, οφείλουν να ενημε-
ρώσουν το Δ.Σ. ώστε να αποκλείονται οι υπάλληλοι από 
τη συμμετοχή τους σε πρόσθετη εργασία. Πέραν του 
καταλογισμού της αντίστοιχης δαπάνης, θα υπέχουν 
και πειθαρχική ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με 
τα ανωτέρω.

6. Οι ώρες υπερωριακής και λοιπής απασχόλησης 
καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων, 
πρέπει να είναι μέσα στα όρια των € 10.000,00 ευρώ, μη 
επιτρεπομένης οποιασδήποτε υπέρβασης της δαπάνης 
αυτής.

7. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα-
λείται δαπάνη, ύψους € 10.000,00 ευρώ, η οποία καλύ-
πτεται από τις πιστώσεις προϋπολογισμού της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας, Οικονομικού 
έτους 2023 και ΚΑΕ 10.6042.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01/01/2023 και μέχρι 
30/06/2023 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αντικατά-
στασή της από αντίστοιχες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ελευσίνα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ   
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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,

*02066472212220004*
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