
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 
75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας «Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηρι-
στικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων 
SARS–CoV–2 (rapid test), καθορισμός φορέων 
δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρη-
σιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογι-
κά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολο-
γικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που 
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνω-
στικού ελέγχου» (Β’ 5198). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 

«Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της 
από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC 
BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του 
LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργι-
κού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID–19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 204), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για 
την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων 
του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 
του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α, ως προς την εύλογη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικη-
γόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214) και ιτο άρθρο τεσ-
σαρακοστό έβδομο του ν. 4771/2021 «Κύρωση: α) της 
από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυ-
μία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. latsis 
Public Benefit Foundation) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"» 
και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θρά-
κης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση 
και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές 
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 16), και ισχύει, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις 
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυ-
ση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 
του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κα-
τεπείγοντες διατάξεις» (Α΄ 256).

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/24.11.2020 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Εξειδίκευση των ανα-
γκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγό-
νων SARS–CoV–2 (rapid test), καθορισμός φορέων δη-
μόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν 
αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δια-
γνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες 
προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο 
διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198).

3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας "Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτη-
ριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 
(rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτι-
κών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδη-
μιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που 
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού 
ελέγχου" (Β’ 5198)» (Β’ 5249).

4. Την από 18.1.2021 εισήγηση της Επιτροπής Αντιμε-
τώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 
Παράγοντες και του από 18.1.2021 πρακτικού της Εθνι-
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κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID–19.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 7113/01.02.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/ 
24.11.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Εξειδί-
κευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής 
επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων 
ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid test), καθορι-
σμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να 
χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκο-
πούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον 
συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο πρώτο
Αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας 

των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντι-
γόνων SARS–CoV–2 (rapid test).

1. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid test), για τη διενέργεια 
ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό πρέπει να έχουν τα 
ακόλουθα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά:

α) να ανιχνεύουν αντιγόνο του SARS–CoV–2,
β) να εκτελούνται σε δείγματα ρινικά, φαρυγγικά ή 

ρινοφαρυγγικά ή σε δείγμα σάλιου,
γ) να έχουν έγκριση CE–IVD, η έγκριση FDA–EUA είναι 

επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική,
δ) να βγάζουν αποτέλεσμα εντός τριάντα (30) λεπτών,
ε) να είναι επιδεκτικά μακροχρόνιας φύλαξής τους 

(πλέον του 1 μήνα) σε συνθήκες θερμοκρασίας δωμα-
τίου (5 με 30 βαθμοί Κελσίου),

στ) η εκτέλεση και η ολοκλήρωση του test να γίνεται 
αποκλειστικά με εξοπλισμό που διατίθεται στο kit ώστε 
να μπορεί το test να διατεθεί και να γίνεται οπτική ανά-
γνωση των αποτελεσμάτων χωρίς συνοδό εξοπλισμό 
ταυτόχρονα σε πολλαπλές περιοχές στην Ελλάδα,

ζ) να μπορούν να εκτελεσθούν συγχρόνως και ανε-
ξάρτητα πολλαπλά δείγματα,

η) να είναι εύκολα στη χρήση τους στη λογική των 
Point of Care Test, ώστε να μην απαιτείται προσωπικό 
εξειδικευμένο σε πειράματα/εξετάσεις μοριακής βιο-
λογίας, αλλά να μπορεί να εκτελεσθεί από υγειονομι-
κό προσωπικό (όπως ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό). 
Συγκεκριμένα: α) να μην απαιτούνται χειρισμοί για την 
κατανομή διαλυμάτων από πιπέτες υψηλής ακρίβειας 
(όγκοι μικρότεροι από 0.1 ml) σε αντιδραστήρια που 
χρειάζονται κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας, β) να 
εκτελείται με συσκευές–αναλώσιμα που είναι μίας χρή-
σης και πλήρως φορητές, γ) να μην απαιτείται επιπλέ-
ον υλικοτεχνικός εξοπλισμός άλλος από αυτόν που θα 
παρέχει η εταιρεία (με εξαίρεση χρονόμετρο και μέτρα 

ατομικής προστασίας). Συγκεκριμένα να μην απαιτού-
νται θάλαμοι βιοασφάλειας 2,

θ) να περιέχουν δείγματα θετικού και αρνητικού μάρ-
τυρα ικανά να ελέγξουν την διαδικασία σε όλα τα στάδια,

ι) στις ενδείξεις αποτελέσματος να υπάρχει ένδειξη 
εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας εκτός από 
την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό.

2. Επιπρόσθετα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέ-
ων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid test), για τη 
διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό της προ-
ηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν περάσει από 
επαρκή αξιολόγηση ευαισθησία–ειδικότητας για SARS–
CoV–2. Ως επαρκή αξιολόγηση ορίζεται η ακόλουθη:

α) να συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη λίστα 
του WHO (WHO Emergency Use Listing for In vitro 
diagnostics (IVDs) Detecting SARS–CoV–2) ή

β) να συμπεριλαμβάνονται στην λίστα αξιολόγη-
σης της FIND (https://www.finddx.org/covid–19–old/
sarscov2–eval –antigen/) με διαθέσιμα αποτελέσματα 
αξιολόγησης ή

γ) να έχει δημοσιευθεί η αξιολόγησή τους σε περιοδικό 
με κριτές το οποίο καταλογογραφείται στην PubMed 
και έχει Impact Factor από την Clarivate Analytics μεγα-
λύτερο ή ίσο από 2 (το 2019 ή το 2020). Στην συγκεκρι-
μένη δημοσίευση η αξιολόγηση της ευαισθησίας της 
δοκιμασίας για ανίχνευση SARS–CoV–2 θα πρέπει να έχει 
γίνει σε σύγκριση με realtime PCR και συγκεκριμένα με 
τουλάχιστον εκατό (100) δείγματα από ασθενείς τα οποία 
έχουν ελεγχθεί ως θετικά μέχρι και τον τριακοστό τρίτο 
(33ο) κύκλο της αντίδρασης.

Στη δημοσίευση, η αξιολόγηση της ειδικότητας της δο-
κιμασίας θα πρέπει να έχει γίνει σε σύγκριση με realtime 
PCR και συγκεκριμένα σε τουλάχιστον διακόσια σαράντα 
(240) δείγματα από ασθενείς, τα οποία έχουν ελεγχθεί με 
realtime PCR ως αρνητικά.

3. Η ευαισθησία της δοκιμασίας για ανίχνευση SARS–
CoV–2, όπως αυτή προκύπτει από την κατά τα ανωτέρω 
επαρκή αξιολόγηση (WHO, FIND ή δημοσίευση σε περιο-
δικό με κριτές, όπως περιγράφεται παραπάνω), πρέπει να 
είναι ίση η μεγαλύτερη από 85% (μέση ή διάμεση τιμή) 
σε δείγματα που έχουν βγει με realtime PCR καθώς και 
ότι είναι θετικά μέχρι και τον 33ο κύκλο. Η ειδικότητα 
της δοκιμασίας για ανίχνευση SARS–CoV–2 θα πρέπει 
να προκύπτει από την επαρκή αξιολόγηση ως ίση ή με-
γαλύτερη από 98% (μέση ή διάμεση τιμή) σε δείγματα 
που έχουν βγει αρνητικά με realtime PCR.

4. Ειδικά στην περίπτωση που η μέθοδος δεν βρίσκε-
ται στη λίστα του WHO ή στη λίστα της FIND, για την 
απόδειξη της επαρκούς αξιολόγησης της συγκεκριμένης 
δοκιμασίας, από τους φορείς που τη χρησιμοποιούν ή τη 
διαθέτουν προς διενέργεια ελέγχων φορείας κορωνοϊ-
ού, απαιτούνται τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα των 
ελάχιστων αναγκαίων χαρακτηριστικών των δοκιμασιών:

1) πλήρες αντίγραφο της δημοσίευσης, όπως είναι 
δημοσιευμένη από ιατρικό περιοδικό,

2) διαθέσιμη προς επίδειξη περίληψη του άρθρου 
στην PubMed την στιγμή της αξιολόγησης (εκτύπωση 
περίληψης από ιστοσελίδα της PubMed),
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3) διαθέσιμο προς επίδειξη αντίγραφο από το JCR της 
Clarivate που να φαίνεται το impact factor του περιο-
δικού,

4) υπεύθυνη δήλωση ότι στην δημοσίευση που κατα-
τέθηκε πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας της αξιολό-
γησης και συγκεκριμένα ότι η ευαισθησία έχει ελεγχθεί 
με τουλάχιστον 100 ανεξάρτητα δείγματα που έχουν 
μετρηθεί ως θετικά με realtime PCR μέχρι και τον 33ο 
κύκλο, ενώ η ειδικότητα έχει ελεγχθεί με τουλάχιστον 
240 ανεξάρτητα δείγματα που έχουν μετρηθεί αρνητικά 
με reatlime PCR.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 
75342/24.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
«Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών δια-
γνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid 
test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, 
που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επι-
δημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που 
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού 

ελέγχου» (Β’ 5198), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας "Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών 
διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προ-
ϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid 
test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που 
δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτε-
χνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογι-
κούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλ-
λονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου" 
(Β’ 5198)» (Β’ 5249).

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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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 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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