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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 37

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 3815
Διεκπ. 1835
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α'/10.4.1997) και
Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α'/24.6.1987),
όπως ισχύουν».

Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/
10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό
με το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α'/10.4.1997), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 11 παράγραφοι 1 και 4 και 118 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
3. Την από 20 Φεβρουαρίου 2019 πρόταση του Προέδρου της Βουλής.
4. Την από 22 Φεβρουαρίου 2019 έκθεση της επί του
Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.
5. Την κατά ΠΓ' συνεδρίαση της 25.2.2019 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την
οποία ψηφίσθηκε η από 20 Φεβρουαρίου 2019 πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ
51 Α'/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α'/24.6.1987), όπως ισχύουν», παραγγέλλουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

Ι. Μέρος Β΄
Άρθρο 1
1. Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 της, κατά ΚΑ΄συνεδρίασης από 9.11.2015 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α΄
144/10.11.2015), όπως ισχύει, η φράση «από την έναρξη
της ΙΗ΄ βουλευτικής περιόδου» αντικαθίσταται από τη
φράση «από την έναρξη της ΙΘ΄ βουλευτικής περιόδου».
2. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της, κατά ΚΑ΄ συνεδρίαση, από 9.11.2015 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ
Α΄144/10.11.2015), όπως ισχύει, η φράση «από την έναρξη της ΙΗ΄ βουλευτικής περιόδου» αντικαθίσταται από τη
φράση «από την έναρξη της ΙΘ΄ βουλευτικής περιόδου».
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της, κατά ΚΑ΄
συνεδρίαση, από 9.11.2015 απόφασης της Ολομέλειας
της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α΄ 144/10.11.2015), όπως
ισχύει, οι λέξεις «της ΙΗ΄ βουλευτικής περιόδου» αντκαθίστανται από τις λέξεις «της ΙΘ΄ βουλευτικής περιόδου»
αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26
(πρώην 31) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«ε) Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων.
Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την τεκμηρίωση, την εκκαθάριση και την ψηφιοποίηση των αρχείων που δημιουργούνται ή τηρούνται
από το Κοινοβούλιο, τα οποία κρίνονται άξια διατήρησης
και επιλέγονται για αρχειοθέτηση.
Η μέριμνα για την πρόσκτηση και τη δημιουργία κάθε
είδους αρχείου που είναι συναφές με τον πολιτικό βίο
της χώρας.
Η μέριμνα για τη διάχυση και τη δημοσιοποίηση των
τηρούμενων αρχείων στους πολίτες, κατά τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.»
Άρθρο 3
1. α. Στο στοιχείο α΄ της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 (πρώην 41/30) του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, η φράση «Μία (1)
θέση» αντικαθίσταται από τη φράση «Δύο (2) θέσεις».
β. Στο στοιχείο β΄ της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 (πρώην 41/30) του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, η φράση «Δύο (2)
θέσεις» αντικαθίσταται από τη φράση «Μία (1) θέση».
2. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων Ε΄ και Ζ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 35 (πρώην 41/30) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως προστέθηκε με την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της, κατά
ΚΑ΄ συνεδρίαση, από 9.11.2015 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α΄ 144/10.11.2015),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά τη λήξη των ως άνω δύο βουλευτικών περιόδων, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ, εκτός
εάν είναι εν ενεργεία Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές, οπότε
ισχύουν οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»
3. α) Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 95 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως
ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «ή μερικής».
β) Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 95 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄),
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ή άσκησης έργου, κατόπιν άδειας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι
ανωτέρω αποζημιώσεις, αμοιβές ή δαπάνες δύναται να
χορηγούνται μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ ισχύει από την έναρξη
της ΙΖ΄ Βουλευτικής Περιόδου.»
4. α) Στο άρθρο 164Δ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8
και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η διάταξη του άρθρου 45 του ν. 4569/2018 εφαρμόζεται αναλόγως, από 1.3.2019, στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διορισθεί ή μεταταχθεί μετά την
1.11.2011 στη Βουλή των Ελλήνων έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
β) Η ανωτέρω ρύθμιση της περίπτωσης α) δεν καταλαμβάνει το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις των άρ-
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θρων 27 (πρώην 33/23) παράγραφοι 1 και 4, 35 (πρώην
41/30) παράγραφος 3 εδάφια δ΄ και ε΄ και 85 (πρώην
91/79) παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος Κανονισμού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 4
Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 (πρώην άρθρα 42/31) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, μετά τη
φράση «του Γενικού Γραμματέα της Βουλής» προστίθεται
η φράση «, του Ειδικού Γραμματέα της Βουλής».
Άρθρο 5
1. Στην πρώτη περίπτωση β΄ του άρθρου 1 του Ειδικού Κανονισμού του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού
Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος προσαρτήθηκε στον Κανονισμό της Βουλής – Μέρος Β΄ (ΦΕΚ
51/Α΄/1997), μετά το άρθρο 165 αυτού, ως Παράρτημα
υπ’ αριθμ. δύο (2), σύμφωνα με το άρθρο 53 της από
28.6.2016 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των
Ελλήνων (ΦΕΚ 122/Α/2016), όπως ισχύει, προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Ο τομέας Τηλεοπτικού προγράμματος και σύνθεσης
προγράμματος αποτελείται από δύο Γραφεία:
i. Γραφείο Επιλογής Προγράμματος.
ii. Γραφείο Σύνθεσης και Ροής Προγράμματος».
2. Στη δεύτερη περίπτωση β΄, του άρθρου 1 του Ειδικού Κανονισμού του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού
Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων ο οποίος προσαρτήθηκε στον Κανονισμό της Βουλής – Μέρος Β΄ (ΦΕΚ
51/Α΄/1997), μετά το άρθρο 165 αυτού, ως Παράρτημα
υπ’ αριθμ. δύο (2), σύμφωνα με το άρθρο 53 της από
28.6.2016 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των
Ελλήνων (ΦΕΚ 122/Α/2016), όπως ισχύει, προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Οι αρμοδιότητες των Γραφείων είναι ιδίως:
i. Γραφείο Επιλογής Προγράμματος: Η έρευνα, η επιλογή και η εισήγηση προμήθειας προγραμμάτων, όπως
ταινίες, ντοκιμαντέρ, πολιτιστικές εκπομπές, καθώς και
ο έλεγχος του περιεχομένου των εν λόγω προγραμμάτων. Η διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές των εν
λόγω προγραμμάτων, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο
του Τομέα τηλεοπτικού προγράμματος και σύνθεσης
προγράμματος και τον Συντονιστή του Τηλεοπτικού και
Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής. Η διεκπεραίωση
των διαδικασιών για την παραλαβή του υλικού και η μέριμνα της περαίωσης των οικονομικών υποχρεώσεων
του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, σε συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής.
ii. Γραφείο Σύνθεσης και Ροής Προγράμματος: Η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την εκπομπή του συνολικού προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της
Βουλής, ιδίως εκείνου που αφορά το κοινοβουλευτικό
έργο.
Η εν γένει τυπολογία των εκπομπών του Τηλεοπτικού
Σταθμού της Βουλής. Ο έλεγχος της ορθής ενημέρωσης
και επικαιροποίησης των εξειδικευμένων ιστοσελίδων
ενημέρωσης των τηλεθεατών για το εκπεμπόμενο πρόγραμμα του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής.»
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ΙΙ. Μέρος Κοινοβουλευτικό
Άρθρο 6
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 32Α του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Για ζητήματα υψίστης σημασίας η Κυβέρνηση μπορεί
να ζητήσει διαπραγματευτική εντολή από την Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και από τις συναρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές, πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 32Α του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημερώνεται από την Κυβέρνηση για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου
και των σημαντικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, μετά το πέρας αυτών, για τα
αποτελέσματά τους. Για την ενημέρωση των μελών της
Επιτροπής μπορεί να καλείται οποιοδήποτε πρόσωπο
κρίνεται χρήσιμο για το έργο της.»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 32A του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αναριθμείται σε 9.
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 32A του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αναριθμείται σε 7 και αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως:
i) θεσμικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) θέματα
συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και των άλλων εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον τίτλο
ΙΙ του Πρωτοκόλλου 1 της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, iii) θέματα
ευρωπαϊκής πολιτικής και iv) πράξεις των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με κανονιστικό περιεχόμενο.
β) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζει το
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και συντάσσει έκθεση σχετικά με τις προτεραιότητες της
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Βουλής των Ελλήνων επί του νομοθετικού προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δύναται να
καλεί σε ακρόαση τον προτεινόμενο από την Κυβέρνηση
υποψήφιο για τη θέση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και κάθε προτεινόμενο υποψήφιο για
αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και οι συναρμόδιες επιτροπές ενημερώνονται και εξετάζουν την
πορεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
ε) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημερώνεται από την Κυβέρνηση για την πορεία ενσωμάτωσης
και εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό
δίκαιο και της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτόν
μπορεί να καλεί σε διαβούλευση την Κυβέρνηση, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους κοινωνικούς φορείς, καθώς και
εκπροσώπους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 32Α του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αναριθμείται σε 8.
6. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 32Α, όπως ισχύει, η
φράση «Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση» αντικαθίσταται
από τη φράση «Την υποστήριξη».
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας τροποποίησης
αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους
διατάξεις της.
η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*01000370403190004*

