
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 102353 ΕΞ 2020 
Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με υπό στοι-

χεία ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυ-

πουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τι-

μών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 

2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 1067780/82/

Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουρ-

γού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αι-

τία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκο-

νται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώ-

ρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.» (Β΄ 2192), 

της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/31.10.2017 από-

φασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακα-

θορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού 

συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέ-

ας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβα-

ζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες 

Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του 

Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέ-

ρειας Αττικής» (Β΄ 3882) και της με υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απόφασης του Αναπληρω-

τή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών 

«Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικει-

μενικού συστήματος προσδιορισμού της φορο-

λογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μετα-

βιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ 

και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης 

του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερεια-

κής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (Β΄ 4317), 

σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου 

της Επικρατείας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β και 1Γ του άρθρου 41 του

ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φο-
ρολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

2. Τις διατάξεις της παρ. Γ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποί-
ηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που 
αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με 
οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντι-
κειμενικό σύστημα» (Β’ 549).

8. Την υπ’ αρ. 19928/292/2013 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποι-
ημένων Εκτιμητών» (Β΄ 1147).

9. Τις υπ’ αρ. 588/2019, 1865/2019, 1866/2019, 
1867/2019, 1868/2019, 1869/2019, 1870/2019, 1872/ 
2019, 1873/2019, 1874/2019, 1875/2019, 1876/2019, 
1879/2019, 2084/2019, 2085/2019, 2086/2019, 2616/ 
2019, 2617/2019, 2618/2019, 2620/2019 αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β’).

10. Την υπό στοιχεία 79938ΕΞ2020/24-07-2020 (ΑΔΑ: 
68ΦΧΗ-00Τ) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

11. Το από 03.08.2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυ-
θημερόν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης 
που διεξήχθη σύμφωνα με την ανωτέρω Δημόσια Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμ-
ματέα Οικονομικής Πολιτικής.

12. Την υπό στοιχεία 85819ΕΞ2020/06.08.2020 (ΑΔΑ: 
600ΠΗ-0Ψ4) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(Β΄3295).

13. Την υπό στοιχεία 88050ΕΞ2020/11.08.2020 (ΑΔΑ: 
6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής 
Πολιτικής.

14. Το από 14.08.2020 πρακτικό που συντάχθηκε 
αυθημερόν με την ολοκλήρωση της δημόσιας κλή-
ρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
88050ΕΞ2020/11.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) Συμπλη-
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ρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

15. Την υπό στοιχεία 90576ΕΞ2020/18.08.2020 (ΑΔΑ: 
6ΘΨΟΗ-ΘΞΥ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(Β΄3449).

16. Την υπό στοιχεία 26718ΕΞ2020/05.03.2020 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του 
άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α.Δ.Α.: 6ΤΥ7Η-ΛΟΚ) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Το με υπ’ αρ. 78/2020 απόφασης, απόσπασμα από 
το πρακτικό της 17/14.08.2020 συνεδριάσεως διά περι-
φοράς, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, 
με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

18. Την υπ’ αρ. 11143 απόφαση 126/17.08.2020 που 
αφορά απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης συνεδριά-
σεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης -
Ψυχικού, με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβου-
λίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
261 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

19. Την υπ’ αρ. 27593/18.08.2020 απόφαση υπ’ αρ. 
185/2020 γνωμοδότηση της 13ης συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, με τη γνώ-
μη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87).

20. Τα από 20.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020 και 
15.09.2020 πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ
του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.

21. Τις από 09.09.2020 και 15.09.2020 εισηγήσεις 
της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982 προς τον Υπουργό Οικονομικών.

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 147/11.09.2020 έγ-
γραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οι-
κονομικών.

23. Την υπό στοιχεία 102393ΕΞ2020/15.09.2020 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στην υπ’ αρ. 1113/12.06.2018 (Β΄ 2192) απόφαση της 

Υφυπουργού Οικονομικών επανακαθορίζονται οι τιμές 
εκκίνησης (Τ.Ζ.) που αναφέρονται στον Πίνακα Τιμών 
εκκίνησης (Τ.Ζ.) κατά το μέρος που αφορά τις παρακάτω 
ζώνες ως εξής:

α) για τη ζώνη Α΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις 
χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (3.950) ευρώ.

β) για τη ζώνη Β΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις 
χιλιάδες εκατό (3.100) ευρώ.

γ) για τη ζώνη ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, 
του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενό-

τητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής 
σε δυο χιλιάδες οκτακόσια (2.800) ευρώ.

δ) για τη ζώνη Α΄ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, 
του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής 
σε τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) ευρώ.

ε) για τη ζώνη Β΄ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, 
του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής 
σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700) ευρώ.

στ) για τη ζώνη Γ΄ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, 
του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής 
σε τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.

ζ) για τη ζώνη Δ΄ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, 
του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής 
σε τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (3.350) ευρώ.

η) για τη ζώνη ΚΕ΄ του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου 
Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Το-
μέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις χιλιάδες 
διακόσια πενήντα (3.250) ευρώ.

θ) για τη ζώνη Ε΄ Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς, της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της 
Περιφέρειας Αττικής σε δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

ι) για τη ζώνη Α΄ του οικισμού Λιλαίας του Δήμου Δελ-
φών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας σε χίλια (1.000) ευρώ.

ια) για τη ζώνη Α΄ του οικισμού Αετοφωλιάς της Δη-
μοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, της 
Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου σε εννιακόσια (900) ευρώ.

ιβ) για τη ζώνη Α΄ του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της 
Δημοτικής Ενότητας Τήνου του Δήμου Τήνου της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου σε οκτακόσια πενήντα (850) ευρώ.

ιγ) για τη ζώνη Α΄ του οικισμού Καρκάδος, της Δημοτι-
κής Ενότητας Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερεια-
κής Ενότητας Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε 
οκτακόσια (800) ευρώ.

ιδ) για τη ζώνη Β΄ του οικισμού Κάτω Κλείσματος, της 
Δημοτικής Ενότητας Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου σε εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ.

ιε) για τη ζώνη Α΄ του οικισμού Καλλονής της Δημοτι-
κής Ενότητας Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
σε χίλια εκατό (1.100) ευρώ.

ιστ) για τη ζώνη ΣΤ΄ Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου σε εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ.

2. Στην παρ. 1 της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/31.10.2017 
(Β΄ 3882) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, επα-
νακαθορίζονται οι τιμές ζώνης (για τις Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνες 
της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης 
Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα 
Αθηνών), ως εξής:

α) για την Β΄ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε τρεις χιλιάδες εκατόν πε-
νήντα (3.150) ευρώ.
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β) για την ΣΤ΄ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε δυο χιλιάδες πεντακόσια 
πενήντα (2.550) ευρώ.

3. Στην παρ. 1 της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1180/22.11.2017 
(Β΄ 4317) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και της 
Υφυπουργού Οικονομικών, επανακαθορίζονται οι τιμές 
ζώνης για τις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών», ως εξής:

α) για την Α΄ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε τρείς χιλιάδες εξακόσια 
(3.600) ευρώ,

β) για την Γ΄ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε τρείς χιλιάδες διακόσια πε-
νήντα (3.250) ευρώ.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Τα στοιχεία από α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 1 
ισχύουν από τις 2 Οκτωβρίου 2019.

2. Τα στοιχεία από ιγ) έως ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 
1 ισχύουν από τις 18 Δεκεμβρίου 2019.

3. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 ισχύουν από τις 8 Ιου-
νίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   
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*02039641609200004*

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,




