
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εφημεριών για το προσωπικό της Ιατρι-
κής Υπηρεσίας του Αρεταιείου Νοσοκομείου, για 
το έτος 2022.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 37693/Ε1/
08-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασί-
ας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.  4589/2019 
(Α’ 13)» (Β’ 864).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32935/Ζ2 (1)
   Έγκριση εφημεριών για το προσωπικό της Ιατρι-

κής Υπηρεσίας του Αρεταιείου Νοσοκομείου, για 

το έτος 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297).
2. Τον ν. 1397/1983 (Α’ 143).
3. Τα άρθρα 140 και 159 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).
4. Το άρθρο 88 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), όπως αντι-

καταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 
του ν. 3204/2003 (Α’ 296).

5. Την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2519/1997 (Α’ 165).
6. Τα άρθρα 24 και 77 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
7. Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270).
8. 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).

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

15. Την υπό στοιχεία Β1α/16753/6-3-2015 (Β’ 382) κοι-
νή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

16. Την υπό στοιχεία Β1α/40746/29-5-2015 (Β’ 1018) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής 
επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 για την 
αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας (γιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) 
των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ».

17. Την υπ’ αρ. 2/23523/0022/8-4-2009 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εφημερίες γιατρών» 
(Β’ 681).

18. Την υπό στοιχεία Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των 
νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμί-
σεις» (Β’ 740).

19. Την υπό στοιχεία Υ4β/10610/Φ2/1-9-1997 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Καθορισμού 
Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής»» (Β’ 784).

20. Την υπ’ αρ. 2/75264/0022/30-11-2010 (Β’ 1883) 
κοινή υπουργική απόφαση.

21. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/775/160389/Β1/8-12-2021 
εισήγηση του στοιχείου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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22. Την υπό στοιχεία 158525/6-12-2021/Β2 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022 του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου» (ΑΔΑ: 6ΠΕΖ46ΜΤΛΗ-8Κ9).

23. Το υπ’ αρ. 1739/15-11-2021 (ορθή επανακοινοποί-
ηση) έγγραφο του Αρεταιείου Νοσοκομείου με το οποίο 
κοινοποιείται η απόφαση της Εφορείας (36η Συνεδρίαση 
της 26ης Οκτωβρίου 2021) του εν λόγω Νοσοκομείου, 
περί εγκρίσεως των εφημεριών του Προσωπικού της 
Ιατρικής Υπηρεσίας και βεβαιούται ότι το ανωτέρω Νο-
σοκομείο τελεί σε 24ωρη λειτουργία, περιλαμβανομένων 
και των Εργαστηρίων, τα οποία υποστηρίζουν την εν 
γένει λειτουργία των Κλινικών (Χειρουργική, Μαιευτική, 
Γυναικολογική, Νεφρολογική, Αναισθησιολογική και Νε-
ογνολογική), οι οποίες ενίοτε αντιμετωπίζουν περιστα-
τικά επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας.

24. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα-
λείται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 
2022 ανέρχεται, συνολικά, στο ποσόν των εξακοσίων 
τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (635.800,00) ευρώ 
και αναλύεται στο ποσό α) των πεντακοσίων τριάντα 
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (539.800,00) ευρώ, για το 
οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2022 στον ΚΑΕ 0277 και β) των 
ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000,00) ευρώ, για το οποίο 
υπάρχει πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2022 στον ΚΑΕ 0269, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 
έως 31-12-2022, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού έτους 2022 την καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή, πέραν της υποχρεωτικής στους Ειδικευμένους 
Ιατρούς του Αρεταιείου Νοσοκομείου, εφόσον συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών (τακτικές, ενεργείς, 
ετοιμότητας και πρόσθετες), ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση Γενικής Εφημερίας, έως είκοσι (20) 
Ειδικευμένους Ιατρούς, ανά μήνα.

2. Στην περίπτωση Εσωτερικής Εφημερίας, έως δέκα 
(10) Ειδικευμένους Ιατρούς, ανά μήνα.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την από-
φαση αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων έτους 2022, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για την 
αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, είτε 
με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χορήγηση 
συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Παιδείας και
Οικονομικών Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Αριθμ. 33591/ΓΔ5 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 37693/Ε1/

08-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασί-

ας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 

(Α’ 13)» (Β’ 864).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-

γειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13), σε συν-
δυασμό με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
61 του ίδιου νόμου.

2) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων», ΕΕ L 119 
της 4-5-2016).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

5) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7) Την υπ’ αρ. 5426/2022/1/2022/10-3-2022 σύμφωνη 
γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.)

8) Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/99/28120/Β1/14-3-2022 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 37693/Ε1/8-3-2019 
(Β’ 864) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, ύστερα από την παρ. 4, προστίθεται 
παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των 
υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων με-
λών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., δύναται να διενεργείται εξ ολοκλή-
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ρου με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον ορίζεται σχετικώς 
από την οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., με απευθείας 
μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών 
από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφω-
μένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης 
της πρόσκλησης της παρ. 1. Στο πλαίσιο της παρούσας 
διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από 
τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρ. 2, ελέγχουν τα δικαιολογητικά και καταχωρίζουν τα 
αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των 
υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που υποβάλλο-

νται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερει-
ακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία 

που καταχωρίζονται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διατηρούνται στις 
υπηρεσίες αυτές ή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., για όσο χρόνο κρίνεται 
αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση των σκο-
πών της διαδικασίας επιλογής προσωπικού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53 έως 67) 
του ν. 4589/2019 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας, 
με την επιφύλαξη περιπτώσεων εκκρεμοδικίας, και στη 
συνέχεια καταστρέφονται ή διαγράφονται, ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.».

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπό στοιχεία 37693/
Ε1/8-3-2019 (Β’ 864) κοινή υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Παιδείας 
και Θρησκευμάτων  Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02015073003220004*

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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