
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Δεκεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 1048

4745

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

Με την 124387/2.12.2019 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47, 48, 76 και 110 
του ν. 4622/2019, προσλαμβάνεται σε θέση μετακλητού 
Συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα, από 14.10.2019 
ο Λάμπρος Ντουματσάς του Σεραφείμ (ΑΔΤ: ΑΙ 125338), 
Δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τις αποδοχές 
του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας, ο οποίος γνωρίζει άριστα 
την αγγλική γλώσσα.

Η ανωτέρω πρόσληψη λήγει αυτοδίκαια με την κατά 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του ανωτέρω 
Υφυπουργού.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4859893353/30.8.2019) .

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων: 124972/3.12.2019).

 Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Αριθμ. 190357/Γ4 
Τροποποίηση της 132938/Γ4/28-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 

634) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αποδοχή 

παραίτησης Προέδρου, Αντιπροέδρου και των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ-

ματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.

ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορισμός νέων». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση 

και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθη-
σης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 24) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

δ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4746 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1048/10.12.2019

ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

στ) του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

ζ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), με 
την οποία ορίζεται ότι η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού υπάγεται εφεξής στην Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

2. Την αριθμ. 132938/Γ4/28-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 634) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Αποδοχή παραίτησης Προέδρου, Αντιπροέδρου και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορι-
σμός νέων».

3. Την αριθμ. πρωτ. 12230/26-11-2019 Γραφείου 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων παραίτηση 
του Παναγιώτη Αλεξανδρή του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 
065216, από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Παναγιώτη Αλε-
ξανδρή του Δημητρίου, Μηχανικού, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 065216, 
από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Β. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 132938/Γ4/28-8-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 634) υπουργική απόφαση, αντικαθιστούμε το 
υπό στοιχ. 5 της παρ. Β τακτικό μέλος Παναγιώτη Αλε-
ξανδρή του Δημητρίου, Μηχανικό, με ΑΔΤ ΑΕ 065216 και 
ορίζουμε στη θέση του, ως τακτικό μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον Ευάγγελο Αυλήτη 
του Μάρκου, φοροτεχνικό, με ΑΔΤ ΑΟ 029584.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 
132938/Γ4/28-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 634) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

    Αριθμ. 23765/Δ1.8373 
Τροποποίηση της αρ. 17779/Δ1.6303/19-10-2018 

απόφασης με θέμα «Συγκρότηση του Συμβουλίου 

Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Ανω-

τάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)», όπως ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4635/2019 «Επεν-

δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.  4554/2018 
«Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώ-
πιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας 
των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.  4144/2013 
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3762/2009 «Ανα-
διοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), 
ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3850/2010 
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του ν. 3227/2004 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 31).

7. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 2336/1995 
«Ρύθμιση θεμάτων Εποπτευόμενων Οργανισμών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 189).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 «Προ-
ώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρ-
τισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του 
π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (Α΄ 163), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 63 του π.δ. 113/2014 «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» (Α΄ 180) και του άρθρου 64 του π.δ. 134/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 168).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύουν.

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Την υπ' αριθμ. 54816/Δ1/18865/19-10-2018 από-
φαση (ΦΕΚ 4860/Β/31-10-2018 - ΑΔΑ: ΨΖΓΔ46501Ω-Τ63) 
με θέμα «Διεύρυνση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ως κοινωνικού 
εταίρου».

15. Την αριθμ. 38450/Δ9.9944/29-8-2016 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διεύρυνση συλλογικού ορ-
γάνου λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Ελληνικών 
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Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως κοινωνικού εταί-
ρου» (ΦΕΚ 3013/τ.Β΄/21-09-2016).

16. Την αρ. 80168/26-04-1982 απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας «Αναμόρφωση 
Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας» (Β΄ 217 και Β΄ 352).

17. Την αρ. 17922/22-11-1983 απόφαση Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση κοινής απόφασης για αναμόρφωση 
Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας» (Β΄ 708).

18. Την αρ. 80298/1992 απόφαση των Υπουργών Προ-
εδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας «Περιορισμός Συλ-
λογικών Οργάνων του Υπουργείου Εργασίας» (Β΄ 549 
και Β΄ 584).

19. Την αρ. 17779/Δ1.6303/19-10-2018 απόφαση με 
θέμα «Συγκρότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφά-
λειας των Εργαζομένων του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (Α.Σ.Ε.) (ΦΕΚ 618/ΥΟΔΔ/24-10-2018 - ΑΔΑ: 
Ψ97Ι46501Ω-2ΓΩ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
10041/Δ1.3440/4-3-2019 όμοια απόφαση (ΦΕΚ  122/
ΥΟΔΔ/12-3-2019 -ΑΔΑ: ΨΕΓΠ465Θ1Ω-6ΟΝ).

20. Το αρ. 41023/23-5-2019 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

21. Τις υπηρεσιακές μεταβολές, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. 17779/Δ1.6303/19-10-2018 

απόφαση, όπως ισχύει, με την οποία συγκροτήθηκε το 
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του 
Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), κατά το μέρος 
που αφορά:

• τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του και ορίζεται η 
Άννα Στρατινάκη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΒ536359), 
Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρος, με αναπληρω-
τή τον Ιωάννη Δενδρινό του Λαέρτη (Α.Δ.Τ. ΑΕ571317), 
αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία,

• το υπ΄ αριθμ. 11 τακτικό μέλος και ορίζεται ο Δήμας 
Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ514964), εκπρόσωπος 
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος Ασμάτογλου Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   
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*14010481012190004*

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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