
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ20155/42411/Δ16.1052 
Καθορισμός τεχνικής βάσης για τον υπολογισμό 

της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από 

τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικου-

ρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 26Α του 

ν. 4498/2017 (Α΄ 172) όπως έχει προστεθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) «Διατάξεις 
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 
και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (Α΄ 168).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ172/4.11.2016 (Β΄ 3610), απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των 
Υπουργείων».

7. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Β΄ 204).

8. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/9.10.2015 (Β΄ 
2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπου-

λο», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/
Δ9.14200/22.11.2016 (Β΄ 3801) υπουργική απόφαση 
και με την αριθμ. οικ.59285/18416/20.12.2017 (Β΄ 4503) 
υπουργική απόφαση και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄ 1604) από-
φαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των τεχνικών 
παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης».

10. Το υπ’ αριθμ. 503/31.7.2018 έγγραφο της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής, με το οποίο παρέχεται η σύμφω-
νη γνώμη της για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του ΕΔΟΕΑΠ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της τεχνικής βάσης για τον υπολογι-
σμό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τον 
ΕΔΟΕΑΠ για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται, 
από 1.7.2018 και εφεξής, ως εξής:

Άρθρο 1
Οικονομικό σύστημα - 
Τήρηση ατομικών μερίδων

1. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται 
από τον ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό 
σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιο-
ποίηση (NDC). Στο σύστημα αυτό εντάσσονται πλήρως οι 
ασφαλισμένοι για πρώτη φορά στον Κλάδο Επικουρικής 
Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ από 1.7.2018 και εφεξής, ενώ 
για τους ασφαλισμένους μέχρι την 30η.6.2018 εφαρμό-
ζεται το νέο σύστημα με τη μέθοδο της αναλογικότητας 
(pro rata).

2. Από την 1.7.2018 οι ασφαλιστικές εισφορές για επι-
κουρική σύνταξη που καταβάλλονται για κάθε ασφαλι-
σμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Άρθρο 2
Διανεμητικό σύστημα καθορισμένων 
εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC)

1. Σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων 
εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) το ποσό της 
καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ, 
διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα 
που προκύπτουν από εγκεκριμένους πίνακες θνησιμό-
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τητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα 
εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Το 
ως άνω ποσοστό υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας με-
ταβολής των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.

Για την οικονομική ισορροπία του συστήματος οι κατα-
βαλλόμενες παροχές πρέπει να είναι ίσες με τις καταβαλ-
λόμενες εισφορές, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί 
και το πλασματικό ποσοστό επιστροφής. Επίσης το ύψος 
των απονεμόμενων συντάξεων πρέπει να συνδέεται με 
την ηλικία του συνταξιούχου και τις συσσωρευμένες ει-
σφορές του.

Με την ισορροπία αυτή του συστήματος, μπορεί να 
λαμβάνεται πλασματικό ποσοστό επιστροφής, η μετα-

βολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών. Οι εισφο-
ρές μπορούν να κεφαλαιοποιούνται με τη μεταβολή της 
βάσης υπολογισμού των εισφορών.

2. Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισο-
δυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών, (συσσώ-
ρευση με τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού) πρέπει 
να είναι ίση με την παρούσα αξία των μελλοντικών κα-
ταβολών της σύνταξης (χρήση ράντας κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και αν, ο αντίστροφος της 
κατά περίπτωση ράντας, οριστεί ως AF x  τότε για άτομο 
ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση, το ποσό της ετήσιας 
απονεμόμενης σύνταξης για το έτος t προκύπτει από 
τον παρακάτω τύπο:
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Άρθρο 3
Ράντα για τον υπολογισμό σύνταξης γήρατος

Για τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος για άτομο ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση και φύλου s θα γίνεται 
χρήση ισόβιας ράντας ζωής ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175Τεύχος Β’ 123/28.01.2019

 

s :  (m      f   ) 

sxt p ,                 :    (x)   s       (x+t) 

 x                    :   

                   :      
1)1( r       :   

r  :        

              
   (  ). 

 ,          ,     
   . 

 
  

  :            

   :                
     AF x      (1)   2,   

   ,    : 

 

        r ,   
           .  

        ,       
      g        

    . 

       r = 1,3%. 

Άρθρο 4
Σύνταξη Γήρατος με μεταβίβαση σε δικαιοδόχους στη συνταξιοδότηση

Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης γήρατος σε δικαιοδόχους, για τον προσδιορισμό του ετήσιου ποσού 
της σύνταξης γήρατος του δικαιούχου ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση για το έτος της πρώτης καταβολής το AFx 
θα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
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Άρθρο 5
Σύνταξη Αναπηρίας

1. Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης αναπηρίας, λαμβάνεται το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών κατά την 
ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας.

Για τον υπολογισμό των συντάξεων αναπηρίας ακολουθείται η μεθοδολογία που έχει περιγραφεί στα προηγούμενα 
άρθρα και σε κάθε περίπτωση γίνεται χρήση της κατάλληλης ράντας.

Σε περίπτωση πρόσκαιρης καταβολής σύνταξης λόγω προσωρινής αναπηρίας και εφόσον αυτή διακοπεί, για τον 
υπολογισμό ποσού σύνταξης εκ νέου, ανεξαρτήτως της νέας κατηγορίας σύνταξης στην οποία ο ασφαλισμένος θα 
εμπίπτει, (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ενεργού ασφαλισμένου), λαμβάνονται υπόψη και τα πόσα των καταβολών 
σύνταξης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της προσωρινής αναπηρίας.

Ως βάση υπολογισμού της νέας σύνταξης θα λαμβάνεται:
i) η κεφαλαιοποιημένη διαφορά κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης
• των συσσωρευμένων εισφορών στη λήξη καταβολής της τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης
και
• των κατά διαστήματα καταβληθέντων ποσών πρόσκαιρης, σύνταξης συσσωρευμένων στη λήξη καταβολής της 

τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης.
ii) το ποσό των νέων συσσωρευμένων εισφορών που καταβλήθηκαν μετά την τελευταία πρόσκαιρη σύνταξη, 

κεφαλαιοποιημένο κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης.
2. Όταν προκύπτει ποσό μηνιαίας σύνταξης κάτω από ένα όριο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να γίνεται μια ετήσια ισοδύναμη καταβολή.
3. Σε περίπτωση καθορισμού ελάχιστης ηλικίας για τον υπολογισμό της ράντας, με σκοπό την καταβολή ανα-

πηρικής σύνταξης από την επέλευση της αναπηρίας (καθορισμός κατώτατου ορίου), απαιτείται χρηματοδότηση 
πέραν των καθορισμένων εισφορών, προκειμένου το σύστημα να είναι σε ισορροπία και να μην επιβαρύνεται με 
ανάλογες μειώσεις συντάξεων το σύνολο των συνταξιούχων.

Άρθρο 6
Σύνταξη δικαιοδόχων από θάνατο ενεργού ασφαλισμένου

1. Εφόσον υπάρχουν δικαιοδόχα μέλη (ο/η σύζυγος - τέκνα) του θανόντος, καταβάλλεται σύνταξη ανάλογη των 
συσσωρευμένων εισφορών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιοδόχα μέλη, οι εν λόγω συσσωρευμένες 
εισφορές ενισχύουν τυχόν ανισορροπίες του συστήματος.

2. Τα ορφανά τέκνα λαμβάνουν από το χρόνο του θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, πρόσκαιρες συντάξεις 
που ισοδυναμούν συνολικά με το ποσοστό ηK των συσσωρευμένων εισφορών, μέχρι και το z* έτος της ηλικίας 
τους. Ο/η σύζυγος ηλικίας (x) τη στιγμή επέλευσης του θανάτου, όταν ο/η ίδιος/α φθάσει στην καθορισμένη από 
το Καταστατικό ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης, λαμβάνει ισόβια σύνταξη που ισοδυναμεί με το ποσοστό 
ηw των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία θανάτου, όπως αυτές θα έχουν κεφαλαιοποιηθεί κατά την 
ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.
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3. Για τον υπολογισμό της σύνταξης του/της συζύγου, βάση αποτελεί το ποσοστό ηw των συσσωρευμένων ει-
σφορών κατά την ημερομηνία θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, όπως αυτές θα έχουν κεφαλαιοποιηθεί κατά 
την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ως Δx για τον υπολογισμό του AFx  σε κάθε περίπτωση γίνεται 
χρήση της κατάλληλης ράντας που αντιστοιχεί στην ηλικία του/της συζύγου κατά την ημερομηνία έναρξης κατα-
βολής της σύνταξης.

4. Όταν προκύπτει ποσό μηνιαίας σύνταξης κάτω από ένα όριο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να γίνεται μια ετήσια ισοδύναμη καταβολή.

Άρθρο 7
Υπολογισμός σύνταξης ασφαλισμένων για πρώτη φορά μέχρι την 30.6.2018

1. Στους ασφαλισμένους μέχρι την 30.6.2018 στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ εφαρμόζεται το 
διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρόνο ασφάλισης που 
πραγματοποιείται από 1.7.2018 και εφεξής. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο 
τμημάτων:

α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως την 30.6.2018, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα 
με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης (14.6.2018) του ν. 4549/2018 
(Α’ 105),

β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής, το οποίο υπολογίζεται σύμ-
φωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), όπως προσδιορίζεται 
στα ανωτέρω άρθρα της παρούσας υπουργικής απόφασης.
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Άρθρο 8
Αναπροσαρμογή Συντάξεων-Μηχανισμός Εξισορρόπησης

1. Η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων, καθορίζεται ως εξής:

PP t tt )1( 1  

 

1-t2 inflation,11min rgtt  
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2tg           
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r  :        

1-tinflation  :     1t

2. Για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελλειμμά-
των λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των εισφορών. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 9
Γενικά Θέματα

1. Τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. οικ.23123/785 (Β΄1604)/7.6.2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης», έχουν ανάλογη 
εφαρμογή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα σχετικά θέματα με τις ράντες.

2. Το επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης πρέπει να επανεξετάζεται σε κάθε ακραία 
εξέλιξη της οικονομίας, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ισορροπία του συστήματος.

3. Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος απαιτείται να δημιουργηθούν άμεσα μηχανογραφικές εφαρμογές, 
συμβατές με αυτό το οικονομικό σύστημα λειτουργίας της επικουρικής ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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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