
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 331

1467

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

2 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

4 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

1 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Με την 78/15.04.2020 απόφαση του Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 45 έως 48 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), του κεφαλαίου Β 
του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), 
όπως ισχύουν και το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), προσλαμβάνεται 
από 01.04.2020 ο Αντώνιος Αργυρός του Παναγιώτη 
(ΑΔΤ: ΑΜ641588), δικηγόρος (AM ΔΣΑ: 007372), σε θέση 
συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου με ΜΚ 13 της ΠΕ 
κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 22481/ 
21.04.2020).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7826120871/27.04.2020).

  Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 
Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018

απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλω-

σης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12-2018), όπως 

ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 «Συ-

σκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασι-
ών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προ-
ϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄179) όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 «Ποι-
νική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24).

3. Τις διατάξεις του ν. 4496/2017 και ειδικότερα του 
άρθρου 20 «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλ-
λακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊό-
ντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση 
θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσι-
ας διοίκησης» και ειδικότερα της παρ. 14 του άρθρου 
111(Α΄133).
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5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύουν (Α΄ 131).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού ...και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(Α΄ 114).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» όπως ισχύ-
ουν (Α΄ 160).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 
729/ΥΟΔΔ/07-12-2018), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210/25-10-2019 (ΦΕΚ 922/
ΥΟΔΔ/04-11-2019) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335/
25-11-2019 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΦΕΚ 1007/ΥΟΔΔ/28-11-2019).

10. Το αριθμ. 621/17-02-2020 έγγραφο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) γνωστοποίησης της από-
φασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ορισμού εκπροσώπου, λόγω 
έναρξης της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου (2019-2023) 
και το από 15-04-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα αυτής.

11. Την από 09-4-2020 παραίτηση του τακτικού μέ-
λους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης Αναστασίας Αρφανάκου ως 
εκπροσώπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΝ).

12. Την από 09-04-2020 παραίτηση του τακτικού μέ-
λους του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ Φίλιππου Κυρκίτσου, ως εκπρο-
σώπου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

13. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/36971/3758/21-4-2020 
αποδοχή των παραιτήσεων της Αναστασίας Αρφανά-
κου και του Φίλιππου Κυρκίτσου από τακτικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ από 09-04-2020 ημε-
ρομηνία υποβολής των παραιτήσεών τους.

14. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/36172/3913/15-4-2020 έγ-
γραφο της υπηρεσίας προς τις ΜΚΟ με θέμα «Πρόσκλη-
ση για τον Ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ)».

15. Το από 22-04-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα των ΠΜΚΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, WWF Ελλάς, Greenpeace, Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ECOCITY, Οικολογική 
Εταιρία Ανακύκλωσης ορισμού εκπροσώπου στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) (αριθμός εισερχομένου: ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/38273/3842/24-4-2020.

16. Την από 23-04-2020 παραίτηση του αναπληρωμα-
τικού μέλους του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ Αχιλλέα Πληθάρα, ως εκ-
προσώπου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

17. Την από 23-4-2020 παραίτηση του αναπληρω-
ματικού μέλους Βασίλη Λιόγκα του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, ως 
εκπροσώπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΝ).

18. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΓΡ/38710/3876/27-04-2020 
αποδοχή των παραιτήσεων Αχιλλέα Πληθάρα και του 
Βασιλείου Λιόγκα από αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
του ΕΟΑΝ από 23-04-2020 ημερομηνία υποβολής των 
παραιτήσεών τους.

19. Το από 28-04-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου από το Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με αντικείμενο τον ορισμό των εκπροσώπων 
των ΜΚΟ στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.

20. Το από 29-4-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα των ΠΜΚΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. WWF Ελλάς, Greenpeace, Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης, ECOCITY, Οικολογική Εται-
ρία Ανακύκλωσης ορισμού εκπροσώπων στο Δ.Σ. του 
ΕΟΑΝ (αριθμός εισερχομένου: ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/39683/4132/
29-4-2020), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018
απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/
ΥΟΔΔ/07-12-2018), όπως ισχύει, αντικαθιστώντας τις πα-
ραγράφους 5, 8 και 10 ως κατωτέρω:

«5. Αικατερίνη Πετρίτση του Στεφάνου (ΑΔΤ AT 340195), 
με εμπειρία σε θέματα ανακύκλωσης, τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Λεονταρίτου του Ιωάννη, 
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 524651), Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

«8. Νικόλαος Μελετίου του Ιωάννου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 529055) 
Δήμαρχος Ασπροπύργου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον Εμμανουήλ Χαιρέτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΖ 964394), 
Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, ως εκπρόσωποι της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)».

«10. Αχιλλέας Πληθάρας του Κωσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 
034352), Περιβαλλοντολόγος, τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρώτρια την Αντιγόνη Δαλαμάγκα του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 223888), Περιβαλλοντολόγο, ως κοινοί εκπρόσωποι 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/ 
88395/11229/4-12-2018 απόφαση «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12-2018), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Με την 4.151.11-28/915/16-3-2020 (Ορθή Επανάλη-
ψη 29-4-2020) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45-48, 76 και 110 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
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της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄133), διορίζε-
ται από 1-3-2020 ως και 31-12-2021 ο Κωνσταντίνος 
Χονδρονικόλας του Ευστρατίου (ΑΔΤ: ΑΕ 932024), στο 
Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, σε κενή θέση μετακλητού συνεργάτη.

(Αριθμ. βεβ. Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Δια-
χείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων: 7/16-3-2020).

(Αριθμός βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5282120529/
16-3-2020). 

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Ι

3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

   ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 Με την 8584/29-04-2020 απόφαση του Διοικητή της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 82, 87, 91, 95, 96 παρ. 6, 
118 παρ. 26 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133/07-08-2019), 
όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 174 
του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30-10-2019), καθώς και 
τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, 
γίνεται αποδεκτή από 30-04-2020 η αίτηση παραί-
τησης του Σκιντζή Ξενοφώντα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ 
305139) από τη θέση του Δημοσιογράφου, του Γραφεί-
ου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας.

Ο τερματισμός της ανωτέρω εργασιακής σχέσης δε 
γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον ανωτέρω 
δημοσιογράφο. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9325821011/29-04-2020).

 Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ   
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*14003310405200004*

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,
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