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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με
την παροχή του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) στους ευάλωτους
οφειλέτες που μεταβίβασαν και επαναμισθώνουν
την κατοικία από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020
(Α’ 207).

2

Εξουσιοδότηση κατ’ άρθρον 115 του ν. 4389/2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 98135 ΕΞ 2021
(1)
Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με
την παροχή του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) στους ευάλωτους
οφειλέτες που μεταβίβασαν και επαναμισθώνουν
την κατοικία από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020
(Α’ 207).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 225 του
ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).
2. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Μέρος Δεύτερο του
Τρίτου Βιβλίου (άρθρα 218-224) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 207).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).
4. Την υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/2019 απόφαση με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για
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την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης»
(Β’ 792).
5. Τις διατάξεις 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).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
11. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184).
12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 (Β’ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη”.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος
1. Σε ευάλωτους οφειλέτες που καταρτίζουν μίσθωση
επί της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τους όρους
των Κεφαλαίων Α-Γ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου
Βιβλίου του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α’ 74) και της υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/2019
(Β’ 792) απόφασης, χορηγείται στεγαστικό επίδομα.
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2. Αναφορικά με το ύψος και τις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/2019
(Β’ 792) απόφαση.
Άρθρο 2
Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος
1. Για τη διαδικασία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία
Δ13οικ.10747/256/2019 (Β’ 792) απόφαση.
2. Ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης παροχής
στεγαστικού επιδόματος συμπληρώνει σε αυτήν τα ακόλουθα στοιχεία: α) ότι έχει καταρτίσει μίσθωση επί της
κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Α-Γ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου του
ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), με τον Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218, και
β) τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται υποχρεωτικά σε
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα με αποκλειστικό δικαιούχο τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, ο οποίος αναγράφεται και στο προσκομιζόμενο
μισθωτήριο συμβόλαιο, προκειμένου να λάβει χώρα ο
απαραίτητος έλεγχος.
3. Μόλις εγκριθεί η αίτηση, το επίδομα καταβάλλεται
μηνιαίως με πίστωση στον υποδειχθέντα στην αίτηση
τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.
Άρθρο 3
Για όποιο ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με
την παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και στην υπό στοιχεία
Δ13οικ.10747/256/2019 (Β’ 792) απόφαση, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
I

Αριθμ. απόφ. 91
(2)
Εξουσιοδότηση κατ’ άρθρον 115 του ν. 4389/2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Toυ ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).
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2. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ειδικότερα τα άρθρα 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69Γ.
3. Των περ. δ’, ιδ και ιστ’ της παρ. 3 του άρθρου 76 του
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
4. 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) και ιδίως τα άρθρα 9 και 20 αυτού.
5. Του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 94), ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 109, τις παρ. 2 και 3
του άρθρου 115 και την παρ. 1 του άρθρου 125.
6. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147) και ιδίως τα άρθρα
117Α και 118 αυτού.
7. Του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
(Α’ 191)» (Α’ 191).
8. Του π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
(Ρ.A.Λ.).» (Α’ 28) και ιδίως τα άρθρα 6 έως 15.
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
10. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ.
299/2017).
11. Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ.
477).
12. Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ.
319).
13. Την υπ’ αρ. 239/2021 απόφαση Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου
Λογιστικού» (Β’ 3495).
14. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής.
15. Την υπ’ αρ. 1358/4.8.2021 επιστολή Εισήγησης
της εκτελούσης καθήκοντα Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των δημοσιονομικών επιπτώσεων,
σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Αρχής
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Όπως χορηγήσει προς τον Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, Αθανάσιο Τορουνίδη, εξουσιο-

Τεύχος B’ 3729/12.08.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δότηση να υπογράφει «Εντολή Προέδρου» τις κάτωθι
διοικητικές πράξεις:
Α. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν σε διαδικασίες
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων
και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού
των 10.000 € πλέον ΦΠΑ.
Β. Τις διοικητικές πράξεις που εμπίπτουν στον ορισμό
του διατάκτη του προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται
στους ν. 4270/2014, ν. 4446/2016 και στο π.δ. 80/2016
και αφορούν σε τεκμηριωμένα αιτήματα για δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων, έγκριση
δαπάνης, κατάσταση δαπάνης, διαβιβαστικά έγγραφα
για την έκδοση ενταλμάτων μαζί με τα δικαιολογητικά
που ορίζονται κατά περίπτωση από τις κείμενες διατάξεις, ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
και έκδοση αποφάσεων/πράξεων καταλογισμού για μη
νόμιμες πληρωθείσες δαπάνες, έως του ποσού των δέκα
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον ΦΠΑ ανά δαπάνη.
Γ. Τις διοικητικές πράξεις για την έγκριση χρήσης κανονικών αδειών, αδειών διευκολύνσεων, που προβλέπονται
στα άρθρα 50, 52, 53 του ν. 3528/2007, των συνδικαλιστικών αδειών, τη χορήγηση ή ανάκληση αναρρωτικών
αδειών, την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που
αφορούν σε ζητήματα βαθμολογικής ή μισθολογικής
προαγωγής όλων των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως βαθμίδος των υπηρεσιών της Αρχής, αλλήλων και στελεχών
προσωπικού της Αρχής, κατόπιν γνώμης της ΡΑΛ όπου
αυτό απαιτείται.
Δ. Τις διοικητικές πράξεις για την διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο εφαρμογής του
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ν. 4440/2016, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς
τον αρμόδιο Υπουργό για την απόσπαση υπαλλήλων
στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω προβλεπομένη διαδικασία.
Ε. Τις διοικητικές πράξεις διορισμού και υπογραφής
συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και συμβάσεων εργασίας ορισμένης θητείας, για
την πρόσληψη προσωπικού που επιλέγεται δυνάμει
των διατάξεων του ν. 4389/2016, του ν. 2190/1994, του
ν. 4765/2021 και του π.δ. 19/2016, την ένταξη αυτών στις
μισθολογικές καταστάσεις καθώς και την εποπτεία κατά
την έκδοση μισθολογικών καταστάσεων και πληρωμής
μελών και στελεχών προσωπικού της Αρχής.
Στ. Να αναζητά τη χορήγηση απόψεων και στοιχείων
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 114 και την παρ. 3 του
άρθρου 115 του ν. 4389/2016, για τα ανωτέρω θέματα.
Άρθρο 2
Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του
Αντιπροέδρου για τα οριζόμενα στο άρθρο 1, το δικαίωμα της τελικής υπογραφής ασκείται από τον Πρόεδρο.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02037291208210004*

