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Μαρούσι, Ιούνιος 2018 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 



 

Πρόλογος 

Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει προετοιμαστεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εκ του Ν.4070/2012 

και αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από τους 

χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις 

προτεινόμενες αλλαγές. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κειμένου. Αν υπάρχουν απόψεις 

ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να 

τις συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή όχι αργότερα από τις 09 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ., στη διεύθυνση: 

 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: spectrum_licensing@eett.gr  

Οι απαντήσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο στην ιστοσελίδα της 

ΕΕΤΤ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, οι απαντήσεις δίδονται σε 

ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα ζητήσουν να λάβουν αντίγραφα των απόψεων των συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

τοποθετούνται σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την 

αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων της ή  εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που 

διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.  

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν 

προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί 

με αυτήν.  

Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 

ΕΕΤΤ δείτε εδώ: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html  

  

mailto:spectrum_licensing@eett.gr
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html
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Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

“Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης 

Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων 

ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 

διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται 

επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

spectrum_licensing@eett.gr 

Το παρόν κείμενο δε δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα 

επακολουθήσει.   

 
 

mailto:spectrum_licensing@eett.gr
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1. Εισαγωγή – Σκοπός 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με το Ν.4070/2012 

είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (με την επιφύλαξη 

διατάξεων που καθορίζουν σχετικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης). Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΤΤ χορηγεί, τροποποιεί ή/και 

ανακαλεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με στόχο την τεχνικά και οικονομικά, 

αποτελεσματική και αμερόληπτη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την αποφυγή 

επιβλαβών παρεμβολών και τη διαθεσιμότητα του φάσματος σε ένα ευρύ πεδίο χρηστών και 

εφαρμογών. 

Σκοπός της ΕΕΤΤ μέσω της παρούσας διαβούλευσης είναι να προβεί σε τροποποιήσεις της 

Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 110/Β/24-01-2013) αναφορικά με: 

 ρυθμίσεις βελτιστοποίησης διαδικασιών κατά την εναρμόνιση του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) και του Εθνικού 

Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ) σε περιπτώσεις διόρθωσης των Συντεταγμένων 

Θέσεων Σταθμών, 

 εξειδικευμένες ρυθμίσεις σε συνέχεια της πρόσφατης τροποποίησης του εν λόγω 

Κανονισμού (ΦΕΚ 1362/Β/19-04-2018) για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, 

 διορθώσεις εναρμόνισης με τις αλλαγές της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα Ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, 

Η παρούσα διαβούλευση απευθύνεται κυρίως στους κατόχους Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων αλλά και στους λοιπούς ενδιαφερόμενους. 

2. Αιτιολογικό 

Στις περιπτώσεις τροποποίησης Άδειας Κατασκευής Κεραίας (ΑΚΚ) ή δήλωσης Εγκατάστασης 

Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) ή 

δήλωσης Εγκατάστασης Τυποποιημένης Κατασκευής Κεραίας (ΤΚΚ), μεταξύ άλλων λόγω και 

διόρθωσης των αναφερόμενων στην άδεια/δήλωση Συντεταγμένων Θέσης (ΣΘ), είναι απαραίτητο 

να υλοποιείται η αντίστοιχη διόρθωση των ΣΘ και για το σύνολο των Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων (ΔΧΡ) στα οποία ορίζονται σαφώς οι Θέσεις των Σταθμών, τόσο του κατόχου 

της Κατασκευής Κεραίας όσο και των τυχόν φιλοξενούμενων σε αυτή παρόχων, και κατά συνέπεια 

τα εν λόγω ΔΧΡ χρήζουν τροποποίησης. Η ισχύουσα διαδικασία, που ορίζει την υποβολή 
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ξεχωριστών αιτήσεων για τις ανωτέρω τροποποιήσεις ΑΚΚ / ΕΚΚΧΟ / ΤΚΚ και ΔΧΡ, εισάγει 

διαχειριστικό φόρτο και επιπλέον για τις περιπτώσεις που η τροποποίηση της ΑΚΚ δεν είναι 

δυνατόν να εξεταστεί άμεσα από την ΕΕΤΤ, όπως π.χ. όταν εκκρεμεί η έγκριση συναρμόδιας 

υπηρεσίας, συνεπάγεται τη συσσώρευση αιτήσεων τροποποίησης ΔΧΡ που δεν είναι δυνατόν να 

διεκπεραιωθούν πριν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση της αντίστοιχης αίτησης τροποποίησης ΑΚΚ 

/ ΕΚΚΧΟ / TKΚ. Στα πλαίσια αποτελεσματικότερης και ταχύτερης διεκπεραίωσης του 

υπηρεσιακού έργου αλλά και διευκόλυνσης των χρηστών του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 

προτείνονται αλλαγές των ακολουθούμενων διαδικασιών, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

Επιπλέον, κρίνονται χρήσιμες σχετικές εξειδικευμένες ρυθμίσεις που αφορούν τη χορήγηση 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Τέλος, αναφορικά με τη διαθεσιμότητα Ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 

1999/5/ΕΚ έχει αντικατασταθεί από την 2014/53/ΕΕ και αντιστοίχως το ΠΔ 44/2002 έχει 

αντικατασταθεί από το ΠΔ 98/2017. Ως εκ τούτου, οι σχετικές αναφορές μέσα στο κείμενο του υπό 

τροποποίηση Κανονισμού της ΕΕΤΤ είναι απαραίτητο εναρμονιστούν αναλόγως. 

3. Προτάσεις 

Με αναφορά στο κείμενο του υπό τροποποίηση Κανονισμού οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οι 

κάτωθι: 

Α. Στο Άρθρο 13 προστίθεται η εξής παράγραφος: 

«5. Ειδικά στις περιπτώσεις διόρθωσης των Συντεταγμένων Θέσης (ΣΘ) Σταθμού ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

(α) Η Τυποποιημένη Αίτηση που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 

Κατασκευών Κεραιών της ΕΕΤΤ (ΣΗΛΥΑ) για την τροποποίηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας 

(ΑΚΚ), στις περιπτώσεις που αφορά μεταξύ άλλων και σε διόρθωση των ΣΘ: 

(i) κατά το χρόνο υποβολής της επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής από τον αιτούντα της 

αναγκαιότητας (σε περίπτωση έκδοσης της αιτούμενης τροποποίησης της ΑΚΚ) της τροποποίησης 

των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 

(ΔΧΡ) με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και 

τυχόν φιλοξενούμενων παρόχων, ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις αναφερόμενες ΣΘ στην 

αιτούμενη τροποποίηση της ΑΚΚ. 

(ii) κατά το χρόνο έκδοσης της αιτούμενης τροποποίησης της ΑΚΚ (ή του σχετικού πιστοποιητικού 

πληρότητας) επέχει τη θέση αίτησης τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή 

κεραίας ΔΧΡ με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας 

όσο και τυχόν φιλοξενούμενων παρόχων 
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Σχετική επισήμανση θα προστίθεται αυτοματοποιημένα στην Τυποποιημένη Αίτηση του ΣΗΛΥΑ 

κατά τη δημιουργία της. 

(β) Η δήλωση Εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής 

Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) ή Εγκατάστασης Τυποποιημένης Κατασκευής Κεραίας (ΤΚΚ), στις 

περιπτώσεις που αφορά μεταξύ άλλων και σε διόρθωση των ΣΘ: 

(i) κατά το χρόνο υποβολής της επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής από τον αιτούντα της 

αναγκαιότητας (σε περίπτωση αποδοχής προς δημοσίευση της υποβαλλόμενης Δήλωσης) της 

τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ με σαφή ορισμό των 

Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν φιλοξενούμενων 

παρόχων, ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις αναφερόμενες συντεταγμένες στην υποβληθείσα 

Δήλωση ΕΚΚΧΟ / ΤΚΚ 

(ii) κατά το χρόνο αποδοχής προς δημοσίευση της υποβληθείσας Δήλωσης ΕΚΚΧΟ / ΤΚΚ επέχει 

τη θέση αίτησης τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ με σαφή 

ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν 

φιλοξενούμενων παρόχων 

 (γ) Η ανωτέρω υπό (α) και (β) διαδικασία αφορά τις αιτήσεις/δηλώσεις κατασκευών κεραιών που 

υποβάλλονται στο ΣΗΛΥΑ μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις προγενέστερες 

εκκρεμούσες αιτήσεις/δηλώσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται η προϊσχύουσα διαδικασία υποβολής 

ξεχωριστών αιτημάτων τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ.» 

Β. Στο Άρθρο 18 προστίθεται η εξής νέα παράγραφος: 

«3. Ειδικά στις περιπτώσεις διόρθωσης των Συντεταγμένων Θέσης Σταθμού και εφόσον έχει 

εφαρμοστεί η διαδικασία της Παραγράφου 5 του Άρθρου 13, τα Τέλη Εκχώρησης που απαιτούνται 

για την τροποποίηση των σχετιζόμενων ΔΧΡ, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και 

τυχόν φιλοξενούμενων παρόχων, καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την έκδοση της ΑΚΚ (ή του 

Πιστοποιητικού Πληρότητας) ή τη δημοσίευση της δήλωσης ΕΚΚΧΟ / ΤΚΚ, χωρίς σχετική 

ειδοποίηση από την ΕΕΤΤ. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να υποβάλλονται επίσης από τον κάτοχο 

της κατασκευής κεραίας και από τους φιλοξενούμενους παρόχους τυχόν αιτήματα ανάκλησης ή 

τροποποίησης των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ. Σε περίπτωση μη καταβολής των 

απαιτούμενων Τελών Εκχώρησης εντός του ανωτέρω διαστήματος η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε 

ανάκληση των σχετιζόμενων με αυτά ΔΧΡ.» 

Γ. Στο Άρθρο 9, η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: 

«Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους 

άσκησης του δικαιώματος και το ΠΔ 98/2017.» 

Δ. Στο Παράρτημα, η παράγραφος 14 τροποποιείται ως εξής: 
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«Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση 

που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, 

προκειμένου να χρησιμοποιήσει, στους σταθμούς του ραδιοηλεκτρικού δικτύου, εξοπλισμό ο 

οποίος συμμορφώνεται προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ (ΕΕ L153 σ62) και το ΠΔ 98/2017 (ΦΕΚ 

139/Α/2017).» 

Ε. Στο Άρθρο 7, στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται το εξής εδάφιο: 

«Ειδικά τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας της 

παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου, η ΕΕΤΤ δύναται επιπλέον να τα χορηγεί σε συμφωνία με 

αποφάσεις αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης 

Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και, εφόσον η χορήγηση αφορά κατασκευαστές 

ραδιοεξοπλισμού, σε συμφωνία με αποφάσεις αρμόδιων για τη ρύθμιση της χρήσης του φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων οργάνων σε χώρα που πρόκειται να διατεθεί ο υπό δοκιμή εξοπλισμός ή με 

αποφάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).» 

ΣΤ. Στο Άρθρο 7, στο τέλος της παραγράφου 18 προστίθεται το εξής εδάφιο: 

«Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής 

λειτουργίας χορηγούνται σε βάση μη παρεμβολής και μη προστασίας ως προς τα υφιστάμενα 

συστήματα και τις υφιστάμενες χρήσεις του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Η τήρηση των όρων των 

χορηγούμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κατόχων των δικαιωμάτων. 

Η ΕΕΤΤ δύναται με αποφάσεις της να καθορίζει προτεινόμενες φασματικές ζώνες, γεωγραφικές 

περιοχές, χρονικές περιόδους και άλλους ειδικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων στα 

τέλη σε σχέση με τα οριζόμενα στην Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και 

των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 

75 του Ν. 4070/2012, για τη χορήγηση προσωρινών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για 

σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, για σκοπούς που σχετίζονται με την προαγωγή της ανάπτυξης 

των ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη βέλτιστη χρήση του φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων και να εξυπηρετεί κατά απόλυτη προτεραιότητα σχετικά αιτήματα που είναι 

σύμφωνα με το πλαίσιο των αποφάσεων αυτών.  

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου η ΕΕΤΤ δύναται να θέσει σε λειτουργία ειδικό 

διαδικτυακό τόπο και να ορίσει ηλεκτρονικές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης των σχετικών 

αιτημάτων.» 

Επιπλέον, αναφορικά με την αλλαγή της διαδικασίας εναρμόνισης ΣΗΛΥΑ-ΕΜΡ σε διορθώσεις 

ΣΘ Σταθμών, προτείνεται το κάτωθι ενδεικτικό κείμενο της σχετικής επισήμανσης που θα 

προστίθεται αυτοματοποιημένα στην Τυποποιημένη Αίτηση / Δήλωση ΕΚΚΧΟ / ΤΚΚ του ΣΗΛΥΑ:  

«Η παρούσα αίτηση/δήλωση αποτελεί: 
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(i) κατά το χρόνο υποβολής της και δήλωση αποδοχής από τον αιτούντα της αναγκαιότητας (σε 

περίπτωση έκδοσης της αιτούμενης τροποποίησης) της τροποποίησης των Συντεταγμένων Θέσης 

(ΣΘ) των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (ΔΧΡ) 

με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν 

φιλοξενούμενων παρόχων, ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις αναφερόμενες στην παρούσα ΣΘ. 

(ii) κατά το χρόνο διεκπεραίωσής της / αποδοχής της προς δημοσίευση και αίτηση τροποποίησης 

των ΣΘ των σχετιζόμενων με το σταθμό ΔΧΡ με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, εφόσον 

υπάρχουν, τόσο για τον κάτοχο όσο και για τους φιλοξενούμενους παρόχους. Όλοι οι κάτοχοι των 

προαναφερθέντων δικαιωμάτων οφείλουν να καταβάλουν τα αναλογούντα Τέλη Εκχώρησης ή / 

και να υποβάλουν τυχόν σχετικά αιτήματα ανάκλησης ή τροποποίησης, εντός 15 ημερών από την 

έκδοση της νέας ΑΚΚ / αποδοχή προς δημοσίευση της νέας ΕΚΚΧΟ / ΤΚΚ που θα προκύψει από 

τη διεκπεραίωση της παρούσας, χωρίς σχετική ειδοποίηση από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση μη 

καταβολής των απαιτούμενων Τελών Εκχώρησης εντός του ανωτέρω διαστήματος η ΕΕΤΤ δύναται 

να προβεί σε ανάκληση των σχετιζόμενων με αυτά ΔΧΡ». 

4. Ερωτήσεις 

1. Συμφωνείτε με τις ανωτέρω προτάσεις της ΕΕΤΤ; Σε αυτές που δε συμφωνείτε παρακαλούμε 

αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

2. Επιθυμείτε αλλαγές στη διατύπωση των προτάσεων; Εάν ναι, παρακαλούμε προτείνετε 

εναλλακτικές. 

 


