
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    149937/Z1 
Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδα-

κτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των 

Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά 

με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πλη-

ροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το χειμερι-

νό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, 

λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της περ. ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ της 
παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

5. 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).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Την υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή απόφα-
ση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός προϋπο-
θέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας 
διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. 
και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).

10. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ-
τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).

11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/553/148260/Β1/30.10.2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμ-
φωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους 

τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη-
μιών (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συν-
θήκες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ 
οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης 
«Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και 
δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους 
φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).

2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παρα-
γράφου πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών 
οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό 
Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανο-
μής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευ-
σής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής 
τους. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή 
των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχος 
φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτι-
κών συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταλη-
κτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής 
διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 11 
Ιανουαρίου 2021. Η προθεσμία της παρούσας απόφα-
σης δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο 
μία φορά.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας οι 

δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της 
χώρας καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης για 
την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μέσω του 
Πληροφοριακό Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τις ημε-
ρομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). 

2. Οι δικαιούχοι φοιτητές κατά την υποβολή της δή-
λωσης της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να συ-
μπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην 
καρτέλα «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» προκειμέ-
νου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 
Ειδικότερα, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν 
τον τόπο στον οποίον επιθυμούν να πραγματοποιηθεί 
η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων 
(τόπος παράδοσης), και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Τα-
χυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περι-
φερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης. Κύπριοι 
φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν πιθανόν στην Κύπρο κατά 
την περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021, δηλώνουν ως τόπο παράδοσης, αυτόν 
που επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμ-
ματα, καθώς η κατ’ οίκον διανομή αφορά τόσο την ελ-
ληνική επικράτεια, όσο και την Κύπρο.

3. Οι δικαιούχοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. μετά τη 
συμπλήρωση της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» 
οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους σύμφωνα 
με το άρθρο 49 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την τή-
ρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα στη διαδικα-
σία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων με σκοπό 
αποκλειστικά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας η οποία ορί-
ζεται σε αυτήν.

Άρθρο 3
1. Τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών, συ-

μπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου 
άρθρου, παρέχονται μέσω του Πληροφοριακού Συστή-
ματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» στους εκδοτικούς οίκους, καθώς και 
τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμετα-
φορών, οι οποίες έχουν αναλάβει την υλοποίηση της 
διαδικασίας της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών 
συγγραμμάτων. Η παροχή πρόσβασης στα αναγκαία 
στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης, ήτοι την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών 
συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσω-
πικών δεδομένων των δικαιούχων φοιτητών για σκοπό 
άλλον από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απόφαση 
απαγορεύεται ρητώς τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, 
όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων και 
ταχυμεταφορών, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία 
διανομής αυτών. Αντίστοιχα, η τήρηση, συλλογή και επε-

ξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατ’ οίκον 
παράδοσης απαγορεύεται ρητώς, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 5 της παρούσας, ενώ η τήρηση και συλλογή αυ-
τών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 
χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών συνολικά.

3. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να λάβουν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα ότι η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα απόφαση και τυχόν παράβαση αυτής επισύρει 
ποινικές ευθύνες και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του 
ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του άρθρου 83 του Γενικού Κα-
νονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα (ΕΕ) 679/16.

Άρθρο 4
1. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες διεξάγουν 

την κατ’ οίκον διανομή επιλέγονται αποκλειστικά με 
ευθύνη των εκδοτικών οίκων και έχουν υποχρέωση να 
παραδώσουν τα δηλωμένα συγγράμματα στους δικαιού-
χους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώ-
ρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» 
στην «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2
της παρούσας.

2. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την υποχρέωση να παρακο-
λουθούν τη διαδικασία διανομής και να συνεργάζονται 
με κάθε πρόσφορο μέσο τόσο με τις εταιρείες διαχεί-
ρισης εμπορευμάτων, όσο και με τις εταιρείες ταχυμε-
ταφορών, στις οποίες έχει ανατεθεί η υλοποίηση της 
κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. 
Αντίστοιχα, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παράσχουν 
κάθε αναγκαία πληροφορία και οποιοδήποτε έγγραφο 
ή δικαιολογητικό προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Εθνικό Δίκτυο 
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) σε πε-
ρίπτωση που ζητηθεί σχετικά με τη διαδικασία διανομής 
των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Άρθρο 5
Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των διδακτικών 

συγγραμμάτων οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να αποστεί-
λουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. συγκεντρω-
τική λίστα, σε ψηφιακή μορφή, με τα στοιχεία των πα-
ραδόσεων τις οποίες πραγματοποίησαν μέσω εταιρειών 
ταχυμεταφορών. Η λίστα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα πεδία: Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδι-
κός Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδο-
ξος, Τίτλος Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Εύδοξος, ISBN Συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/
Φοιτήτριας, Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία 
Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την 
παράδοση κατ’ οίκον και Κωδικός αποστολής ταχυμε-
ταφοράς (voucher no) του δέματος το οποίο εστάλη σε 
κάθε δικαιούχο φοιτητή.
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Άρθρο 6
Ένα (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής 

των συγκεντρωτικών λιστών του άρθρου 5, συντάσσο-
νται βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος «ΕΥΔΟΞΟΣ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστά-
σεις. Με ευθύνη των δικαιούχων εκδοτών αποστέλλονται 
στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα απαραίτητα 
παραστατικά στοιχεία, προκειμένου σύμφωνα με το 
προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό να εκδοθεί το σχετικό 
χρηματικό ένταλμα.

Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη δια-

νομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών 

οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα 
απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 
125766/Ζ1/28.7.2016 απόφαση «Καθορισμός προϋποθέ-
σεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας 
διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. 
και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433), η οποία εξακολουθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών  Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
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*02048380411200004*

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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