
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας.

2 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογική 
αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών 
από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων 
του ν. 4052/2012».

3 Έγκριση εφημεριών μόνιμου επιστημονικού προ-
σωπικού του Ε.ΚΕ.Α. για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 1620/234 (1)
Ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 

Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 351/1991 «Τρο-

ποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, 
οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 121/Α’).

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 146Β σε συν-
δυασμό με αυτές της παρ. 13 του άρθρου 146Α του 
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α’), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Φ.1620/652/14.03.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
«Συγκρότηση Πειθαρχικού και Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου του προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας» 
καθώς και την αριθμ. Φ.1620/2778/14.11.2014 τροπο-
ποιητική αυτής απόφαση.

4. Την αριθμ. Φ. 1601/1360/14.05.2015 απόφαση «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 846/Β’).

5. Το αριθμ. 3566/16.01.2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου για το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί 
στην Προεδρία της Δημοκρατίας, εκτός των μελών του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Διπλωματι-
κών Υπαλλήλων που υπάγονται στις περί αυτών διατά-
ξεις, ως εξής:

1. Σπυρίδωνα Γεωργουλέα, Εφέτη Αθηνών, ως Πρόε-
δρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κοντόπουλο, Εφέτη 
Αθηνών.

2. Μυρτώ Τσιγγά, Διευθύντρια του Γραφείου Διοικη-
τικών Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ως 
Μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Κόκκα, Προϊστα-
μένη του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας του 
Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας.

3. Μαγδαληνή Βαλακώστα, Διευθύντρια του Γραφείου 
Οικονομικών Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατί-
ας, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Αδαμόπουλο, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Χρηματικής Διαχείρισης του 
Γραφείου Οικονομιών Υποθέσεων της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας.

Β. Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η 
Μαριέττα Περράκη, υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού 
και Γραμματείας του Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, με αναπληρώτρια την Μαρία 
Χωρατά, υπάλληλο του ως άνω Τμήματος και Γραφείου.

Γ. Ως εισηγητές ορίζονται με πράξη του Προέδρου 
μόνο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τακτικά ή ανα-
πληρωματικά.

Δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και πει-
θαρχικών θεμάτων του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου.

Ε. Η θητεία του Προέδρου και των Μελών του ανωτέρω 
Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του δευτέρου έτους (31.12.2020).

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

Ο Ειδικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριθμ. 1035 (2)
Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολο-

γική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών 

ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας 

(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει 

των διατάξεων του ν. 4052/2012».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (31 Α’), 

«Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εται-
ρειών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Ορ-
γανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και τα 
Νοσοκομεία», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8, 
καθώς και της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του 
ν. 4308/2014 (251 Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 5 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α’).

4. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 
(689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.

5. Τις ΣτΕ 3447, 3448, 3449 και 3450/2015, με τις οποίες 
κρίθηκε ότι θεσπίσθηκε υποχρέωση «επιστροφής» και 
«πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» ως περιορι-
σμός των χρηματικών απαιτήσεων των κατόχων αδειών 
κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρμακευτικών προϊόντων 
κατά των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) από τις 
εξωνοσοκομειακές πωλήσεις φαρμάκων (συνταγογρα-
φούμενων ιδιοσκευασμάτων) προς χρήση των ασφαλι-
σμένων των Φ.Κ.Α., των οποίων (πωλήσεων) τη δαπάνη 
καλύπτουν ολικώς ή μερικώς οι Φ.Κ.Α.

6. Την ανάγκη ομοιόμορφης αντιμετώπισης του λο-
γιστικού χειρισμού των ποσών έκπτωσης-επιστροφής 
(rebate) που χορηγούνται από τους κατόχους αδείας 
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με τα επιστρεφόμενα ποσά 
(rebate) από τα ιδιωτικά φαρμακεία προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και από τους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης, καθώς και των εκπτώσεων-επιστροφών χρημα-
τικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας 
(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (clawbacks).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΓΓΔΕ), ΠΟΛ 1115/2016, «Φορο-
λογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών πο-
σών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του 
ν. 4052/2012», (2665 Β’), ως εξής:

α) Το θέμα της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1115/2016 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής 
χρηματικών ποσών και της χορήγησης εκπτώσεων από 
τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευ-
τικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του 
ν. 4052/2012 (clawback) και βάσει της παρ. 3 του άρθρου 
35 του ν. 3918/2011 (rebate)».

β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου της ΑΓΓΔΕ 
ΠΟΛ 1115/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Πιστω-
τικό τιμολόγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του 
ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) εκδίδεται από τους Κατόχους Αδείας 
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και για 
τις εκπτώσεις-επιστροφές από τους Κατόχους Αδείας Κυ-
κλοφορίας (Κ.Α.Κ.) προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 35 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου μόνου 
της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1115/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Επι-
πλέον αναγράφεται ως αιτιολογία η φράση: "Επιστροφή-
έκπτωση (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 για 
έμμεσες πωλήσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Φ.Κ.Α.)" ή "Έκπτωση-επιστροφή (rebate) της παρ. 
3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 για έμμεσες πωλήσεις 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)", κατά 
περίπτωση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΓΠ-01-696 (3)
Έγκριση εφημεριών μόνιμου επιστημονικού προ-

σωπικού του Ε.ΚΕ.Α. για το έτος 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το απόσπασμα πρακτικού της 01ης/17.012019/

Θέμα 3ο Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.ΚΕ.Α. «Έγκριση εφημεριών μόνιμου επιστημονικού 
προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. για το έτος 2019» (ΑΔΑ: 7ΧΟ-
6ΟΡΕ3-1ΝΑ).

2) Την αριθμ. Α3β/οικ. 58824/02-8-2016 (2597 Β’) από-
φαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών 
«Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)».
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3) Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3402/2005 (258 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 3868/2010 
(129 Α΄).

β. Της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005 (258 Α΄)
που προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 102 του 
ν. 4461/2017 (38 Α΄).

γ. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α΄).
4) Τις αριθμ. οικ.2/40112/ΔΕΠ/26.05.2017 (ΑΔΑ:

Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ) και 2/2015/ΔΕΠ/5-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-
ΠΟ7) εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2019 τις εφημερίες μίας (1) 
μόνιμης υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Νοσοκο-
μειακών Φαρμακοποιών για σαράντα οκτώ (48) ημέρες 
εφημερίας έναντι δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων εν-
νιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσ-
σάρων λεπτών (€12.984,44) και τεσσάρων (4) μόνιμων 
υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Χημικών - Βιοχημι-
κών - Βιολόγων για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέ-
ρες εφημερίας έναντι δαπάνης ύψους πενήντα πέντε 

χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδο-
μήντα τεσσάρων λεπτών (€55.499,74).

Για τον σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί στον προϋπολογι-
σμό του Ε.ΚΕ.Α. οικονομικού έτους 2019 πίστωση ύψους 
€ 125.000,00 στον ΚΑΕ 0261.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Ε.ΚΕ.Α. και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση του οικείου διατάκτη.

Οι ως άνω εφημερίες θα πραγματοποιούνται με ευθύ-
νη των κατά περίπτωση προϊστάμενων.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αχαρνές, 22 Ιανουαρίου 2019

Η Πρόεδρος

ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
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*02002350502190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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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