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Έκθεση του Eurofound 
σχετικά με τη γήρανση 
και τις βιώσιμες 
συνθήκες εργασίας
Η έκθεση αναλύει τις συν-
θήκες εργασίας των εργα-
ζομένων διαφορετικών ηλι-
κιών, χρησιμοποιώντας δε-
δομένα από την τελευταία 
ευρωπαϊκή έρευνα για τις 
συνθήκες εργασίας (EWCS 
2015).  Διερευνά, επίσης 
,τους όρους απασχόλησης 
για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες, συνδέοντάς τις με 
την ισορροπία της επαγγελ-
ματικής ζωής, την υγεία, 
την ευημερία και τις προο-
πτικές σταδιοδρομίας.

https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2017/

www.elinyae.gr
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Έργασιακά Νέα

Έκστρατεία του Έυρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Έργασία (EU-OSHA) 2018 - 2019 “Ασφαλείς και 
Υγιείς  Χώροι Έργασίας Διαχείριση Έπικίνδυνων Ουσιών”

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συ-
χνή στους χώρους εργασίας της Ευρώπης από όσο 
φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Οι επικίνδυ-
νες ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν να προ-
καλέσουν πολλά προβλήματα υγείας και πολλές 
ασθένειες καθώς και κινδύνους για την ασφάλεια. 

Στόχος της εκστρατείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους κινδύ-
νους που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να 
προαχθεί η νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων.
Η εκστρατεία θα ξεκινήσει στις 24.04.2018 
Πληροφορίες και υλικό της εκστρατείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://osha.europa.eu/el/highlights/launch-healthy-workplaces-campaign-2018-
2019-getting-closer

Νέο Γραφείο 
του Παγκόσμιου 
Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) στην 
Έλλάδα 
Ο Δρ Ι. Μπασκόζος, Γε-
νικός Γραμματέας Δη-
μόσιας Υγείας στην Ελ-
λάδα και η Δρ Z. Jakab, 
περιφερειακός διευθυ-
ντής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) στην Ευρώπη, 
υπέγραψαν τις τελικές 
λεπτομέρειες για την 
ίδρυση ενός γραφείου 
στην Ελλάδα. 
Το επίσημο άνοιγμα 
του γραφείου  προ-
γραμματίζεται να γίνει 
μέσα στο 2018. 

Πρόληψη ασθενειών που συνδέονται με την εργασία: ο 
EU-OSHA εγκαινιάζει νέα ενότητα στον δικτυακό του τόπο

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι 
ασθένειες που συνδέονται με την εργασία 
ευθύνονται για περίπου 200.000 θανάτους 
κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Τα προβλήματα 
υγείας και οι τραυματισμοί που συνδέονται 
με την εργασία κοστίζουν στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση 476 δισ. EUR ετησίως, τα οποία θα 

μπορούσαν να εξοικονομηθούν με κατάλληλες στρατηγικές, πολιτικές 
και πρακτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Η ευαισθη-
τοποίηση σχετικά με αυτές τις ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των 
μορφών καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία, αποτελεί προτεραι-
ότητα για τον EU-OSHA.
Σκοπός της έρευνας του EU-OSHA είναι η δημιουργία μιας βάσης τεκμηρί-
ωσης για τη χάραξη πολιτικών, καθώς και η διάδοση ορθών πρακτικών 
πρόληψης και αποκατάστασης. 

Περισσότερα σχετικά με τα έργα του EU-OSHA για τις ασθένειες που συν-
δέονται με την εργασία.

https://osha.europa.eu/el/themes/work-related-diseases
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Έργασία με ασφαλέστερα μηχανήματα κατασκευής 
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών Ξυλουργών  
(EFBWW), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών 
Βιομηχανιών (FIEC) και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εξοπλι-
σμών Κατασκευής (CECE) μαζί με την IndustriAll,  εταίρο 
που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στον τομέα της με-
ταποίησης, υλοποίησαν έργο με την οικονομική βοήθεια 
της Ε.Ε. με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της υγεί-
ας στον χώρο εργασίας, μέσω άμεσης συνεργασίας μετα-
ξύ παραγωγών και χρηστών συγκεκριμένων τύπων μηχα-
νημάτων.

Τα αποτελέσματα αφορούν τον τρόπο βελτίωσης των 
πτυχών της ασφάλειας και της υγείας στον σχεδιασμό και τη χρήση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. 
Δημιουργήθηκαν 4 ενημερωτικά δελτία για την τυποποίηση, την εργονομία, την αποφυγή συγκρούσεων 
και την οργάνωση / κατάρτιση του χώρου εργασίας, καθώς και ένα κοινό μνημόνιο κατανόησης. 

Τα δελτία διατίθενται σε εννέα γλώσσες. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλέστερη εργασία με μηχανήματα στον κατασκευαστικό τομέα.  

http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=23dad249-780b-4d70-8244-1cde4b48b334

Η προθεσμία του κανονισμού REACH για την καταχώριση χημικών προϊόντων σε όλη την 
ΈΈ λήγει στις 31 Μαΐου 2018

Ο κανονισμός REACH απαιτεί από τις εταιρείες που παράγουν ή εισά-
γουν χημικές ουσίες στην ΕΕ να τις καταχωρίσουν στον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). 

Εάν η εταιρεία σας παράγει ή εισάγει χημικά προϊόντα, ρίξτε μια ματιά 
στα επτά βήματα που  πρέπει να ακολουθήσετε για την επιτυχή κατα-
χώριση του REACH. 

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί χημικά, ελέγξτε την αναζήτηση χημι-
κών ουσιών  για να βεβαιωθείτε ότι οι ουσίες σας έχουν καταχωρηθεί  και ότι η καταχώριση καλύπτει 
τις χρήσεις σας. 

Περισσότερα για το REACH 2018:        https://echa.europa.eu/reach-2018

Νέο άρθρο OSHwiki: Έύχρηστα εργαλεία για διαχείριση χημικών ουσιών στην  
κατασκευαστική βιομηχανία
Η αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας των χημικών ουσι-
ών μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλές μικρές επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευ-
ών. 
Το WINGIS είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε για εταιρείες 
στη γερμανική κατασκευαστική βιομηχανία για την υποστή-
ριξη του ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών. Παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνες χημικές ουσίες που βοηθούν τους εργοδότες στον τομέα των κα-
τασκευών να εκπληρώσουν τις νομικές τους απαιτήσεις. Επιπλέον της Wingis, η GefKomm-Bau  είναι μια 
λύση που παρέχει μια συλλογή καρτών δεδομένων ασφάλειας προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον 
κατασκευαστικό κλάδο, και πρέπει να αρχειοθετούν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για 10 χρόνια. 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: WINGIS / GefKomm-Bau - Εύχρηστα εργαλεία για την κατασκευαστική βιομηχανία 

https://oshwiki.eu/wiki/WINGIS_/_GefKomm-Bau_%E2%80%93_Easy_to_use_tools_for_the_construction_industry
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Παγκόσμια Απασχόληση και Κοινωνική Προοπτική: Τάσεις 2018 (World Employment and 
Social Outlook: Trends 2018) 

Η έκδοση εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας, αξιολογώντας τις 
πιο πρόσφατες εξελίξεις και προβάλλοντας παγκόσμιες και περιφερειακές προβλέ-
ψεις για την ανεργία, την ευάλωτη απασχόληση και τη φτώχεια στην εργασία. Η έκ-
θεση αναλύει τους βασικούς δείκτες ποιότητας εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στην ανεπάρκεια, την υποαπασχόληση και την προσωρινή απασχόληση. Αξιολογεί, 
επίσης, τις διαρθρωτικές τομεακές μετατοπίσεις και τη γήρανση, δύο μακροπρόθε-
σμες τάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω πιέσεις στην αγορά εργασίας.

Δείτε όλη την έκθεση εδώ: 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615594/lang--en/
index.htm

Η επόμενη μεγάλη μάχη 

Άρθρο της Μαρίας Άθανασίου στο «Κ» της Καθημερινής στις 04/03/18
Μία στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν γυναίκες στη 
διοίκηση. Στα διοικητικά συμβούλια των υπόλοιπων εταιρει-
ών υπάρχει μία γυναίκα για κάθε δέκα άνδρες. Στο σύνολο 
δε, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας 
μόλις μία στις τέσσερις ανώτερες διοικητικές θέσεις καλύπτε-
ται από γυναίκες. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 
στην Ελλάδα οι γυναίκες αμείβονται ετησίως κατά μέσο όρο 

15% λιγότερο από τους άνδρες. Παρότι οι αριθμοί αποδεικνύονται ιδιαίτερα εύγλωττοι και 
ακριβείς στην καταγραφή της κατάστασης, οι λέξεις δεν είναι λιγότερο αμείλικτες: μισθο-
λογική ανισότητα, μικρότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, υποεκπροσώπηση σε θέ-
σεις ευθύνης, πιο αργή ανέλιξη στην ιεραρχία.

http://www.kathimerini.gr/951589/gallery/periodiko-k/reportaz/h-epomenh-megalh-maxh

Η προστασία των παιδιών από τα τροχαία 
Τεχνολογία, ενημέρωση και αστυνόμευση, καθοριστικοί 
παράγοντες για τη μείωση παιδικών θανάτων στον δρόμο

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πά-
νος Μυλωνάς» παρουσιάζει έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλών Με-
ταφορών (European Transport Safety 
Council - ETSC) σχετικά με την προστα-
σία των παιδιών από τα τροχαία ατυ-
χήματα καθώς, όπως επισημαίνεται, 
«ένας κάθε 13 παιδικούς θανάτους στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση είναι αποτέλεσμα 
τροχαίου δυστυχήματος».

Η έκθεση του ETSC:

 http://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-
FLASH_34.pdf

h t t p : / / w w w . i o a s . g r / t e l e u t a i a _
nea/3762/I_prostasia_ton_paidion_apo_ta_trochaia__Technologia__
enimerosi_kai_astunomeusi_kathoristikoi_paragontes_gia_ti_meiosi_
paidikon_thanaton_sto_dromo.htm/

Παρατείνεται η 
ημερομηνία έναρξης 
της ηλεκτρονικής 
ανάθεσης 
καθηκόντων Τ.Α.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου 
που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ, η 
προβλεπόμενη, στην Υ.Α. 
50067/28/27.11.2017, ημερο-
μηνία έναρξης της μεταβατι-
κής περιόδου ηλεκτρονικής 
ανάθεσης καθηκόντων Τε-
χνικού Ασφάλειας μέσα από 
το sepenet.gr, παρατείνεται 
για μικρό χρονικό διάστημα.

https://www.sepenet.gr/
liferayportal/documents/2
0181/38488/2018+03+01+P
ARATASH+ANAGGELIAS+
T+A.pdf

https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/38488/2018+03+01+PARATASH+ANAGGELIAS+T+A.pdf
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Νομοθετικά Νέα

Έγκ. Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π. 
/Δ2β/οικ.8809/31.1.2018
Απαγόρευση καπνί-
σματος - εφαρμογή 
της Αντικαπνιστικής 
Νομοθεσίας
Πηγή: http://www.elinyae.gr

Υ.Α. ΔΝΣ/2693/
ΦΝ 429/2018  (ΦΈΚ 
466/Β/14.2.2018) 
Τροποποίηση της 
με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 
3328/12.05.2016 από-
φασης έγκρισης του 
Κανονισμού Τεχνολο-
γίας Σκυροδέματος 
2016 (ΚΤΣ-2016)
Πηγή: http://www.elinyae.gr

Υ.Α. Γ9/9562/280/2018  (ΦΈΚ 467/Β/14.2.2018) 
Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων επι-
θεώρησης για αξιολόγηση της συμμόρφωσης, πε-
ριοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις 
και έκτακτους ελέγχους σε δοχεία πίεσης UN και 
εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων με-
ταφοράς αερίων (MEGCS), σύμφωνα με το τμήμα 
1.8.6 της Συμφωνίας ADR 
Πηγή: http://www.elinyae.gr

Έγκ. Αρ. Πρωτ: Δ1ε/
Γ.Π. 75725/21.2.2018  
Διαχείριση υγρών 
αποβλήτων υγειονομι-
κών μονάδων
Πηγή: http://www.elinyae.gr

Υ.Α. οικ. 2307/2018  
(ΦΈΚ 439/Β/14.2.2018) 
Τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 
37674/ 27.7.2016 ΦΕΚ: 
2471/Β/10.8.2016 από-
φασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτι-
κών έργων και δρα-
στηριοτήτων σε κατη-
γορίες και υποκατηγο-
ρίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 
4 του ν.4014/21.09.2011 
(Α΄ 209)», ως προς την 
κατάταξη ορισμένων 
έργων και δραστηρι-
οτήτων των 1ης, 2ης, 
3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 
8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 
12ης Ομάδων
Πηγή: http://www.elinyae.gr

Ν. 4512/2018  (ΦΈΚ 5/
Α`/17.1.2018) 
Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμ-
ματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλ-
λες διατάξεις. Το άρθρο 
212 του νόμου με τίτλο 
Αυθεντική ερμηνεία 
της παρ. 2 του άρθρου 
34 του α.ν. 1846/1951 
(Α΄ 179), αφορά στην 
υποχρέωση του ερ-
γοδότη για καταβολή 
δαπάνης εργατικού 
ατυχήματος που οφεί-
λεται σε δόλο του ή 
του προστεθέντος από 
αυτόν προσώπου. 
Πηγή: http://www.elinyae.gr

Χρόνος εργασίας οι κατ' οίκον εφημερίες ετοιμότητας
Υπόθεση C-518/15. Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 21ης Φεβρου-
αρίου 2018. Ville de Nivelles κατά Rudy Matzak.
Αίτηση του Cour du travail de Bruxelles για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.
Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων – Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Αρθρο 2 – Εννοι-
ες των όρων «χρόνος εργασίας» και «περίοδος ανάπαυσης» – Αρθρο 17 – Παρεκκλί-
σεις – Πυροσβέστες – Χρόνος ετοιμότητας – Εφημερίες ετοιμότητας κατ’ οίκον.
Η §66 της απόφασης αναφέρει «Από το σύνολο των ανωτέρω συνάγεται 
ότι στο τέταρτο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι το άρθρο 2 της οδηγίας 
2003/88 έχει την έννοια ότι ο χρόνος κατά τον οποίον ένας εργαζόμενος παρα-
μένει κατ’ οίκον στο πλαίσιο των εφημεριών ετοιμότητας με την υποχρέωση 
να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός 8 λεπτών, υποχρέωση 
που περιορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες αναλήψεως άλλων 
δραστηριοτήτων, πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας»». Πηγή: EUR-LEX
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1395932669976&uri=CELEX:62015
CJ0518

Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 
171314/429/2018  (ΦΈΚ 
481/Β/15.2.2018) 
Καθορισμός διαδικα-
σίας εγκατάστασης 
και λειτουργίας ηλε-
κτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 
εντός λατομικών ή με-
ταλλευτικών χώρων, 
στην περίπτωση που 
προηγείται έγκριση 
εκμετάλλευσης.
Πηγή: http://www.elinyae.gr

Νόμος για την Προστα-
σία Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα 
σε εφαρμογή του Κα-
νονισμού (ΈΈ) 2016/679
http://www.opengov.gr/
ministryofjustice/?p=9331

Τι προβλέπει ο νέος 
νόμος 4512/2018 για το 
εργατικό ατύχημα
Το θέμα της αποζημί-
ωσης σε περίπτωση 
εργατικού ατυχήμα-
τος αποσαφηνίζεται 
στο άρθρο 212 του πο-
λυνομοσχεδίου, που 
ψηφίστηκε από τη 
Βουλή και δημοσιεύ-
τηκε στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως Αρ. 
Φύλλου 5 στις 17 Ια-
νουαρίου 2018.

Πηγή:
https://www.e-nomothe-
sia.gr/law-news/poluno-
moskhedio-upoik-erga-
tiko-atukhema.html

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12763
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12786
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=817&item_id=12743
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12787
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12788
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12803
https://www.e-nomothesia.gr/law-news/polunomoskhedio-upoik-ergatiko-atukhema.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1395932669976&uri=CELEX:62015CJ0518
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Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στην Αθήνα - Μάιος 2018

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=263&item_id=12851

Προσεχείς εκδηλώσεις

44ο Έτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέ-
δριο

9-12 Μαΐου 2018, (Ξενοδοχείο Divani 
Caravel, Αθήνα)
http://www.mednet.gr/page/?url=app/
index.php/happenings/view/19

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχι-
ατρικής

17-20 Μαΐου 2018,  (Διεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο, Κως)
https://www.psychiatriccongress.
gr/

The 32nd International Congress on 
Occupational Health  
29 April – Friday 4 May 2018, 
(The Convention Centre Dublin, 
Ireland)
http://icoh2018.org/2018/

2nd International Symposium to Advance Total 
Worker Health

08-11 May 2018, Bethesda, 
Maryland, (National Insti-
tutes of Health Campus)
https://www.twhsymposium.
org/

9th International 
Congress on 
Occupational Safety 
& Health 
06-09 May 2018, Istanbul Halic Congress Center
http://tioshconference.gov.tr/

International Transport 
Forum (ITF) Annual 
Summit on Transport 
Safety and Security 2018

23-25 May 2018, Leipzig, Germany
https://2018.itf-oecd.org/

Προσεχή σεμινάρια ΈΛ.ΙΝ.Υ.Α.Έ.
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Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Επιπέδου ΑΕΙ - ΑΤΕΙ (100 ωρών) σε Ιωάννινα, Τρίπολη, Βόλο, Ηράκλειο Κρή-
της & Θεσσαλονίκη, Απρίλιος - Ιούνιος 2018

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=263&item_id=12822

“Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με παρουσία 
και εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την 
ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την 

εκπαίδευση επιχειρήσεων και εργαζομένων”

Ακολουθήστε μας 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ (100 ωρών)

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

23 Απριλίου - 25 Μαΐου 2018
Αιτήσεις μέχρι 16 Μαρτίου
Τ.: 210 8200136

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΒΟΛΟΣ
23 Απριλίου - 25 Μαΐου 2018

Αιτήσεις μέχρι 16 Μαρτίου
Τ.: 24210 91670

7 Mαΐου - 1 Ιουνίου 2018
Αιτήσεις μέχρι 30 Μαρτίου

Τ.: 26510 83290

23 Απριλίου - 8 Ιουνίου 2018
Αιτήσεις μέχρι 16 Μαρτίου
Τ.: 2710 221100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14 Μαΐου - 22 Ιουνίου 2018

Αιτήσεις μέχρι 30 Μαρτίου
Τ.: 2310 501056

http://bit.ly/1Me51jB
http://bit.ly/1Me7fQf
http://on.fb.me/1S8593B



