
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 27336 
Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής 

και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλο-

γέα που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δι-

καίωμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς 

και του τρόπου πιστοποίησης αυτού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθρου 4 του  ν. 4648/2019 «Διευκό-

λυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που 
βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποί-
ηση εκλογικής διαδικασίας» (Α΄ 205),

β) της παρ. 4 του άρθρου 20 και της παρ. 9 του άρθρου 
116 του  ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει,

ε) του 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),

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

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

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή πιστοποίησης 
εκλογέα - Διαδικασία εγγραφής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους Ειδι-
κούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού, 
έχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 
2 του  ν. 4648/2019 (Α΄ 205).

2. Ο εκλογέας που επιθυμεί να εισέλθει στην ειδική 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του  ν. 4648/2019, 
πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης. Η πιστοποίησή του κατά 
την εγγραφή γίνεται, μέσω των διαπιστευτηρίων που 
διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στην συνέχεια, κάθε 
επόμενη είσοδος του εκλογέα στην εφαρμογή γίνεται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων της Α.Α.Δ.Ε.

3. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, ο εκλογέας συ-
μπληρώνει ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής 
του, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή εγγραφή του 
στο σύστημα.

4. Η κατοχή προσωπικού Α.Φ.Μ. από τον εκλογέα και 
των αντίστοιχων κωδικών Α.Α.Δ.Ε. είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής. Η χρήση των 
κωδικών πρόσβασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από 
τον εκλογέα.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Μετά την επιτυχή είσοδό του στην εφαρμογή, ο 
εκλογέας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να 
υποβάλει αίτηση εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς 
Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού.

2. Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στο βασικό 
εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε να συμπληρω-
θούν αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του 
εκλογέα στην Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να του επιτραπεί η 
υποβολή της αίτησης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Ακολούθως, καταχωρεί τη διεύθυνση της μόνιμης 
κατοικίας του και τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας.

4. Ο εκλογέας επιλέγει τη χώρα και την πόλη που επιθυ-
μεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εξωτερικό. 
Η χώρα και η πόλη επιλέγονται από λίστες χωρών και 
πόλεων στις οποίες εδρεύει ελληνική διπλωματική αρχή.

5. Σε ειδικό τμήμα της αίτησης αναρτώνται από τον 
εκλογέα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη συν-
δρομή των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 2  
ν. 4648/2019, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4 
του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, ο εκλογέας 
επιλέγει το δημόσιο φορέα έκδοσης του εγγράφου (εν-
δεικτικά στρατολογικά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
οποιασδήποτε βαθμίδας και ασφαλιστικούς φορείς), συ-
μπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και επισυνάπτει 
ηλεκτρονικό αντίγραφο του δικαιολογητικού.

6. Εναλλακτικά, ο εκλογέας μπορεί να επιλέξει την κα-
τηγορία του δικαιολογητικού, να συμπληρώσει τα στοι-
χεία που ζητούνται και να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του δι-
καιολογητικού αυτού ή την άντληση των απαιτούμενων 
πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού 
Δημοσίου. Για την ως άνω αναζήτηση των πληροφοριών 
και σχετική διαβίβαση, είναι απαραίτητη η εξουσιοδό-
τηση με τη μορφή συναίνεσης του εκλογέα, σύμφωνα 
με το  ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016), η οποία χορηγεί-
ται κατά την υποβολή της αίτησης.

7. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών 
βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοι-
χεία είναι αληθή και λαμβάνει γνώση ότι η αίτηση του 
υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του  
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων 
επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του 
άρθρου 22 του νόμου αυτού.

8. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται 
αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο 
αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του εκλογέα, ως ενημέρωση και αποδεικτι-
κό επιτυχούς υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 3
Διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης

1. Μόλις η αίτηση υποβληθεί από τον εκλογέα, εκκινεί 
η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησής της, από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Η αίτηση χρεώνεται, με ευθύνη του Διευθυντή Εκλο-
γών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε αρμόδιο υπάλληλο 
της Διεύθυνσης Εκλογών. Η χρέωση γίνεται με αυτομα-
τοποιημένη διαδικασία από την εφαρμογή, ώστε να 
ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας που προκύπτει 
από τη σειρά υποβολής κάθε αίτησης.

3. Ως εισηγητής μπορεί να ορίζεται μόνιμος δημόσιος 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου 
Εσωτερικών ή το προσωπικό που προσλαμβάνεται δυ-
νάμει του άρθρου 22 παρ. 4 του ν. 4648/2019 και είναι 
τοποθετημένο στην ως άνω Διεύθυνση.

4. Ο εισηγητής εξετάζει την πληρότητα των αναγραφό-
μενων στοιχείων. Σε περίπτωση ελλείψεων, επικοινωνεί 

με κάθε πρόσφορο μέσο με τον αιτούντα και γίνεται η 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.

5. Εφόσον είναι τεχνικά εφικτή η διασύνδεση της εφαρ-
μογής με τα συστήματα άλλων δημόσιων φορέων και 
για όσα δεδομένα εμπεριέχονται σε αυτά, εκτελούνται 
αυτόματοι έλεγχοι για την επαλήθευση και πιστοποίη-
ση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ν. 4648/2019. 
Ειδικότερα και ενδεικτικά:

α. Μέσω του συστήματος ΤaxisNet, μπορεί να διαπι-
στώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. 
β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, υπό την 
επιφύλαξη των υποπεριπτ. αα) και ββ) της περίπτ. β της 
ίδιας παραγράφου.

β. Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διαπιστώ-
νεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. α της 
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

γ. Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να δι-
απιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. 
β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

δ. Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδι-
ων στρατολογικών γραφείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας μπορεί να διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσε-
ων της περίπτ. γ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

6. Ο εισηγητής εξετάζει τα συνημμένα δικαιολογητικά 
που έχει υποβάλει ο αιτών-εκλογέας, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019 αναζητά αυτεπαγ-
γέλτως από τις δηλωθείσες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά 
που δεν έχουν επισυναφθεί και σε συνδυασμό με την 
παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσης εισηγείται ιεραρχικά 
προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκλογικών Κατα-
λόγων και Αποτελεσμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών και 
στον Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών 
την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

7. Ο Διευθυντής Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών 
αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του εκλογέα και ο 
εισηγητής ενημερώνει αμελλητί τον αιτούντα-εκλογέα.

8. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας κατα-
χωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων εξω-
τερικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών και τίθεται σχε-
τική ένδειξη στο βασικό εκλογικό κατάλογο. Η ενημέρωση 
του ειδικού εκλογικού καταλόγου ψηφοφόρων εξωτερικού 
και η σήμανση του βασικού εκλογικού καταλόγου, γίνεται 
κατά την επόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.

9. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας 
ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις 
παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019. Εφόσον 
δεν ακολουθηθεί η διαδικασία προσφυγής του προη-
γούμενου εδαφίου, ο εκλογέας μπορεί να προσφύγει 
ενώπιον της Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής της παρ. 6 
του άρθρου 2 του ν. 4648/2019. Στη δεύτερη περίπτωση, 
η προσφυγή γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον 
δηλωθέντα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης και επισύναψης 
εγγράφου ταυτοπροσωπίας του προσφεύγοντος, αλλιώς 
η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Άρθρο 4
Μεταβολή Στοιχείων-Αναστολή
και Ακύρωση Εγγραφής

1. Ο εκλογέας οποτεδήποτε και υπό την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4648/2019, μπορεί να 
μεταβάλλει τα στοιχεία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 
της παρούσης. Η μεταβολή αυτή γίνεται, κατόπιν υποβο-
λής αίτησης μεταβολής στοιχείων εκλογέα, στην ειδική 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

2. Ο εκλογέας οποτεδήποτε και υπό την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4648/2019, μπορεί να ανα-
στείλει την εγγραφή του στους Ειδικούς Εκλογικούς Κα-
ταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Η μεταβολή αυτή γίνεται, κατόπιν υποβολής 
αίτησης αναστολής εγγραφής εκλογέα, στην ειδική εφαρ-
μογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019. Η ενερ-
γοποίηση εκ νέου της εγγραφής του γίνεται, κατόπιν ενέρ-
γειας του εκλογέα, και συγκεκριμένα υποβολής αίτησης 
άρσης αναστολής εγγραφής εκλογέα, στην ίδια εφαρμογή.

3. Ο εκλογέας οποτεδήποτε και υπό την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4648/2019, μπορεί να 
ακυρώνει την εγγραφή του στους Ειδικούς Εκλογικούς 
Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού. Η ακύρωση της 

εγγραφής γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης ακύρωσης 
εγγραφής εκλογέα. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, 
ο εκλογέας διαγράφεται οριστικά από Ειδικούς Εκλογι-
κούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού.

4. Όλες οι αιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου γίνονται αποδεκτές και οριστικοποι-
ούνται αμέσως. Με την οριστικοποίησή τους, ενημερώ-
νονται οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι Ψηφοφόρων Εξω-
τερικού και οι ειδικές σημάνσεις στον βασικό εκλογικό 
κατάλογο, όπου αυτό απαιτείται. Η ενσωμάτωση των 
αλλαγών αυτών πραγματοποιείται κατά επόμενη ανα-
θεώρηση των βασικών εκλογικών καταλόγων.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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*02017020505200004*

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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