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ςνάδελθε ζςνηαξιούσε  

νπ πεηζόθνςαλ ηηο ζπληάμεηο, θνξνινγνχλ ηα πεληρξά ζνπ εηζνδήκαηα θαη ηελ θαηνηθία 

ζνπ, δηαιχνπλ ηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο, θξαηάλ ηα παηδηά ζνπ ζηελ αλεξγία, 

ζηέιλνπλ ηα εγγφληα ζνπ κεηαλάζηεο ζην εμσηεξηθφ.   

Οη λέεο κεηψζεηο ησλ ζπληάμεσλ είλαη πξν ησλ ζπξψλ κε πξφζρεκα ηε «ζσηεξία ησλ 

ηακείσλ», ε γεληθφηεξε κείσζε ησλ παξνρψλ, ιφγσ θαη ηεο έληαμεο ζηνλ ππεξρξεσκέλν 

ΔΟΠΠΤ, έρεη δηαιχζεη εληειψο ηηο ήδε άζιηεο κέρξη ζήκεξα παξνρέο πγείαο θαη πεξίζαιςεο 

ηνπ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ.  

Αθφκα θαη γηα λα πάξεη πιένλ θάπνηνο «λένο» ζπληαμηνχρνο ηελ ήδε πεηζνθνκκέλε 

παξνρή ηνπ, ην δηάζηεκα αλακνλήο μεπεξλά ηνλ έλα ρξφλν. 

Κάποιοι, ΣΕΕ και διοίκηζη ΕΣΑΜΕΔΕ, 

πποζπαθούν να ζε δοςλέτοςν… 

…πσο ηάρα κε δηθαζηηθέο πξνζθπγέο ή πίεζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΑΑ, ζα 

δεηο θαιύηεξεο κέξεο.  Θέινπλ λα ζπγθαιύςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο επίζεζεο 

ζηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα θαη ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο γηα ηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε.  

 Σα κέηξα γηα ην αζθαιηζηηθφ δελ πξνέθπςαλ μαθληθά επί θξίζεο, ιόγσ πςεινύ 

ρξένπο θαη ηξόηθα. Κξαηάλε απφ ην 1992 (λφκν ηνχθα), άιια απφ ην 2000 (λφκν Ρέππα) 

θαη άιια απφ ην 2006 (λφκν Σζηηνπξίδε), ηφηε πνπ δελ ήηαλ κεγάιν ην ρξένο θαη πνπ κε ην 

λ.3518/2006 θαζηεξψζεθε ε αληαπνδνηηθφηεηα θαη νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα κεηψλνληαη ζπλερψο νη ζπληάμεηο.  Όια απηά έγηλαλ επί «αλάπηπμεο» θαη όρη 

επί «θξίζεο». Οη πξφζθαηνη αληηιατθνί λφκνη γηα ην αζθαιηζηηθφ (3655/08, 3863/10, λφκνο 

γηα ην «κεζνπξφζεζκν» θ.ιπ.) επηδείλσζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. ηφρνο 

ηεο αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ είλαη έλα 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ην κφλν πνπ ζα εμαζθαιίδεη – θη απηφ κε πξνυπνζέζεηο – είλαη 

έλα πξνλνηαθφ επίδνκα χςνπο πησρνθνκείνπ, ελψ νη πεξαηηέξσ παξνρέο θαζίζηαληαη 

πιήξσο αληαπνδνηηθέο θαη ελψ ζπγρξφλσο ε ηδησηηθή αζθάιηζε αλαδεηθλχεηαη ζηνλ ηξίην 

θαη βαζηθφ «ππιψλα» ηνπ ζπζηήκαηνο.  



 Σν ΣΜΔΓΔ, φπσο δηακνξθψζεθε ζηελ πνξεία θαη εηδηθά κε ην λ.3518/06, απνηειεί 

«πηιφην» γηα ην ηη εηνηκάδνπλ: έλα ηακείν-ηξάπεδα, ρσξίο θακία θξαηηθή εγγύεζε ζηα 

απνζεκαηηθά, βνπηεγκέλν «σο ην ιαηκό» ζε παηρλίδηα ηύπνπ Σξάπεδαο Αηηηθήο, 

αλαγθαζκέλν δηαξθώο λα πξνρσξά ζε αύμεζε εηζθνξώλ θαη κείσζε κε «εξγαιείν»  

ηηο «θαηά παξαγγειία» αλαινγηζηηθέο κειέηεο ηεο θπβέξλεζεο. 

 Η κόλε «δξάζε» πνπ επηθαιείηαη ε ΔΣΑΜΔΓΔ ππέξ ησλ ζπληαμηνύρσλ είλαη νη 

δηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ιεο θαη κπνξεί έλα πνιηηηθφ πξφβιεκα λα ιπζεί απφ ηα 

δηθαζηήξηα. Έρνπκε πείξα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 2600 € πνπ εθδίθαζε ην 

δηθαζηήξην κεηαηξάπεθαλ, κε ην λ.3518/2006 θαη άιινπο λφκνπο πνπ ζηήξημε ε εγεζία 

ΔΣΑΜΔΓΔ θαη ΣΔΔ, ηειηθά ζε 1900 €, γηα λα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα κε ηηο αλαινγηζηηθέο 

κειέηεο 1300 €, θαη έπεηαη ζπλέρεηα… Με ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ λα εμαληιήζεη ηελ φπνηα «δξάζε» ηεο ζε άζθαηξεο, 

απνπξνζαλαηνιηζηηθέο θηλήζεηο δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο θαιιηέξγεζε ηελ αδξάλεηα, ηνλ 

εθεζπραζκφ, ηηο απηαπάηεο γηα αηνκηθή ιχζε, ηελ απνκαδηθνπνίεζε ησλ αγψλσλ.            

Σα γεγονόηα  όμυρ είναι πειζμαηάπικα: 

 ΔΣΑΜΔΓΔ από θνηλνύ κε ην  TEE πξσηνζηάηεζαλ ζηνλ ηδφγν κε ηελ Σξάπεδα 

Αηηηθήο, ζηήξημαλ ην λ.3518/06 ηεο αληαπνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

απνδέρηεθαλ ηειηθά ηελ ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ, ζπλνιηθά ηελ αληηαζθαιηζηηθή 

κεηαξξχζκηζε, ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ αληαπνδνηηθόηεηα,  ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο 

ησλ κεηώζεσλ ησλ ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ γηα εζέλα, ησλ απμήζεσλ ησλ εηζθνξώλ 

γηα ηα παηδηά ζνπ. 

 Με ηε δηθή ηνπο ςήθν πξνρώξεζαλ θαη ζε λέεο επηπιένλ αγνξέο νκνιόγσλ κέζα 

ζηελ θξίζε, ελώ ήμεξαλ ηνλ θίλδπλν από ην θνύξεκα!  Φήθηζαλ ηε λέα θινπή 400 εθ 

επξψ απφ ηα απνζεκαηηθά ηνπ ΣΜΔΓΔ κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο Αηηηθήο.  

 ήκεξα δεηάλ απμήζεηο ςίρνπια, πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο καο,  νχηε θαλ ηηο 

ηεξάζηηεο απψιεηεο πνπ έρνπκε γλσξίζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.   

 Καη κέζα ζε όια απηά πξνρσξνύλ ζε αηθληδηαζηηθέο εθινγέο ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ ζε 10 

κέξεο απφ ηελ ελ θξππηψ «πξνθήξπμή» ηνπο κέζα ζην Πάζρα γηα λα πθαξπάμνπλ ηελ 

ςήθν ζνπ θαη λα απνθιείζνπλ ζπλαδέιθνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο.   

…και κάποιοι ζος είπαν ηην ΑΛΗΘΕΘΑ… 

…πσο ε επίζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζσξάθηζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

ησλ νκίισλ. Πσο ε αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηακείσλ ζεκαίλεη θαηαζηξνθή γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο θαη εξγαδφκελνπο. Πσο ηα δηθαηώκαηά ζνπ δελ ζπκβαδίδνπλ 



κε ηηο αλάγθεο ησλ κνλνπσιίσλ, ηνπ θεθαιαίνπ. Πσο ε πνιηηηθή άξρνπζαο ηάμεο-ΔΔ-

θπβεξλήζεσλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηφζα ρξφληα, αθνινπζεί ζήκεξα ε ηξηθνκκαηηθή 

θπβέξλεζε, θαη ζα αθνινπζεί θάζε θπβέξλεζε αζηηθήο δηαρείξηζεο, είλαη θαηαζηξνθή 

γηα εκάο, ηα παηδηά καο, ηα εγγόληα καο.  

ηνλ αληίπνδα ηεο επηθίλδπλεο θαη εθθπιηζηηθήο πνξείαο πνπ αθνινχζεζε ε πιεηνςεθία 

ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ, νη ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» 

έδσζαλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα δίλνπλ ηε κάρε ηεο καδηθνπνίεζεο θαη ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνύ ηεο Έλσζήο καο, δεηψληαο αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ζχγθιηζε 

γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, ζηήξημαλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δηαζηήκαηνο γηα ην αζθαιηζηηθφ ζην ΣΜΔΓΔ, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο ζε ζπληνληζκφ κε ηαμηθά ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ, ζπκκεηείραλ ζηηο 

αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, απεξγίεο θιπ. ηνπ ΠΑΜΔ θαη ηεο ΠΑΔΒΔ θαη παιεχνπλ γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Σακείνπ καο κε ζπληαμηνχρνπο άιισλ θιάδσλ θαη κε ην 

ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα. 

 

ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΣΑΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΑ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΜΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ! 

Μην ςποηάζζεζαι – Ψηλά ηο κεθάλι, 
ανηεπίθεζη! 

Γελ  παξαηηνχκαζηε απφ ην απηνλφεην δηθαίσκα–αλάγθε λα δνχκε αμηνπξεπψο κε ηε 

ζχληαμή καο, λα έρνπκε ηελ απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ πγεία –πεξίζαιςε θαη 

θάξκαθν πνπ καο αμίδεη, κε βάζε ηελ εμέιημε θαη ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο ελ έηεη 2013. Καλέλαο ζπκβηβαζκόο.  

Ο αγψλαο γηα ηελ απφθξνπζε ησλ λέσλ κέηξσλ πνπ έξρνληαη θαη γηα ηελ παξεκπφδηζε 

απηψλ πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί, πξέπεη λα γίλεη αθφκα πην ζθιεξφο, αθφκα πην απνθαζηζηηθφο. 

Μνλφδξνκνο ζ’ απηή ηε θαηεχζπλζε είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηαμηθώλ δπλάκεσλ, ε 

ζπκπόξεπζε κε ηνλ ηαμηθό πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ 

θαη ηεο ΠΑΔΒΔ, ε ελίζρπζε ηεο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ γηα λα ζπκβάινπκε ζηελ 

νξγάλσζε ηεο αληεπίζεζεο πξνο ηε κνλαδηθή ειπηδνθόξα δηέμνδν, ηελ απνδέζκεπζε 

από ηελ ΔΔ θαη κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ κνλνπσιίσλ 

θαη ην ιαό ζηελ εμνπζία. Απηφο είλαη ν κνλφδξνκνο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ καο, ησλ 

αλαγθώλ ησλ παηδηώλ καο θαη ησλ δηθώλ ηνπο παηδηώλ.  

ΕΛΑ ΜΑΖΘ ΜΑ να διεκδικήζοςμε ηην ικανοποίηζη 

ηυν αναγκών μαρ! 



ηιρ 10 Μάη ΨΗΦΘΖΟΤΜΕ- ΣΗΡΘΖΟΤΜΕ 

ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ! 

ΞΔΓΙΠΛΩΝΟΤΜΔ ΣΗΝ ΑΝΣΔΠΙΘΔΗ ΜΑ ΠΑΛΔΤΟΝΣΑ ΓΙΑ  

 Κάησ νη λφκνη 3518/2006, 3655/2008, 3863/2010 θαη φινη νη αληηαζθαιηζηηθνί λφκνη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. 
Καηάξγεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ. Όρη ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα – Πιήξεο, απνθιεηζηηθά δεκφζηα, θαζνιηθή, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. 
Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ, πςεινχ επηπέδνπ Υγεία θαη Πξφλνηα. Καηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ 
γηα ηνλ ΚΥΤ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. 

 Επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη εμαζθάιηζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ ζπληάμεσλ 
θαη παξνρψλ. Πιήξεο θξαηηθή εγγχεζε φισλ ησλ ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ. 

 Σχληαμε κεηά απφ 30 ρξφληα δνπιεηάο (άλδξεο 60, γπλαίθεο 55). Απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ, 
επαλαθνξά 13

εο
 θαη14εο επηθνπξηθήο ζχληαμεο. Άκεζε αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ, ζην χςνο πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

 Άκεζε, δξαζηηθή κείσζε ησλ εηζθνξψλ καο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε εξγνδνηηθψλ θαη θξαηηθψλ ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο απαιιαγήο ησλ εξγαδφκελσλ. Καηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ ζηνλ θιάδν πγείαο. 
Άκεζα, κείσζε ησλ εηζθνξψλ ζηα πξν ηνπ 1992 επίπεδα, εηδηθά γηα ηελ πξψηε πεληαεηία έθπησζε 
50%. ‘Άκεζε κείσζε ησλ εηζθνξψλ θαηά 50% γηα ηνπο λένπο θάησ ηεο 5εηίαο. Πιήξεο θξαηηθή 
θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ – εξεπλεηψλ απφ 
ηνπο θνξείο πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Οη εηζθνξέο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ λα θαζνξηζηνχλ ζηε 
βάζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 2/3 απφ ην θξάηνο θαη ηνπ 1/3 απφ ηνλ αζθαιηζκέλν. 

 Απαηηνχκε ηελ άκεζε θάιπςε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ αζθξάγηζην βηβιηάξην πγείαο ρσξίο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ο ρξφλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο αζθάιηζεο θαη 
λα βαξχλεη ην θξάηνο θαη ηνπο εξγνδφηεο. Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε ησλ αλέξγσλ κεραληθψλ-επίδνκα αλεξγίαο ζην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ αλεμάξηεηα απφ 
ηνλ ηξφπν πιεξσκήο (κηζζφο – ΔΠΥ). Να ζεσξνχληαη άλεξγνη θαη νη απηναπαζρνινχκελνη κερ/θνί 
πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα δηαθφςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, έρνπλ απνδεδεηγκέλα 
θαηαζηξαθεί ή ην εηζφδεκά ηνπο βξίζθεηαη ζε εμεπηειηζηηθφ επίπεδν. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, 
λα απνζπλδεζεί ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, φζνλ αθνξά κηθξά 
έξγα θαη κειέηεο, ηδησηηθά θαη δεκφζηα. 

 Οχηε έλα επξψ ζηα παηρλίδηα ησλ ηξαπεδηηψλ – Άκεζε δξνκνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνδέζκεπζεο 
ηνπ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ απφ ην ρξεκαηηζηεξηαθφ ηδφγν θαη ηελ Τξάπεδα Αηηηθήο – Άκεζε θάιπςε  ησλ 
απσιεηψλ ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ απφ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ κε επζχλε ηνπ 
θξάηνπο θαη θνξνιφγεζε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Απφδνζε ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 
εξγνδνζίαο ζην Τακείν. Δηεθδίθεζε ησλ απσιεηψλ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ άηνθε θαηάζεζε ζηελ 
Τξάπεδα ηεο Ειιάδαο.  

 Δελ πιεξψλνπκε ηα ραξάηζηα, λα πιεξψζνπλ ηψξα ηα κνλνπψιηα. Αληίζηαζε κε πξσηνβνπιία ησλ 
Λατθψλ Επηηξνπψλ, ησλ ζπλδηθάησλ, ησλ άιισλ καδηθψλ θνξέσλ. Να θαηαξγεζεί ην αληηιατθφ 
θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Να αλέβεη άκεζα ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζην 45%, 
γηα δηαλεκφκελα θαη κε θέξδε. Να απμεζεί ην νηθνγελεηαθφ αθνξνιφγεην φξην ζηα 40.000 €, ζπλ 5.000 
€ επηπιένλ γηα θάζε παηδί. Να θαηαξγεζνχλ νη έκκεζνη θφξνη ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ζηα είδε 
δηαηξνθήο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη ζηα νηθηαθά ηηκνιφγηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο θαη 
ηειεπηθνηλσληψλ. Γηα νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο 50.000€ θαη θάησ, δηαγξαθή 
φισλ ησλ ρξεψλ απφ ηφθνπο, κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο θαηά 50% γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θάησ 
ησλ 200.000€, γηα θαηαλαισηηθά θάησ ησλ 30.000€ θαη γηα πηζησηηθέο θάξηεο θάησ ησλ 20.000€.  

 Δηεθδηθνχκε ηελ πιήξε επαλαθνξά ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 
γηα ηα νκφηηκα κέιε ηνπ ΤΕΕ, ζηα φξγαλα ηνπ επηκειεηήξηνπ θαη ηηο Μφληκεο Επηηξνπέο ηνπ.  

 Παιεχνπκε γηα ηελ εληαία έθθξαζε θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ ηακείνπ 
καο θαη, γη’ απηφ, δηεθδηθνχκε ηε ζπλέλσζε ζε κηα εληαία νξγάλσζε ησλ δπν ππαξρνπζψλ ζήκεξα 
νξγαλψζεσλ (ΕΣΤΑΜΕΔΕ θαη ΠΕΤΟΜ). Σηα  πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο καο γηα ηνλ 
εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Έλσζήο καο, δηεθδηθνχκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

Θζηοζελίδα: http://www.dpk.tee.gr, Εmail: dpkmix@gmail.com, Tηλ: 6973001389, 6974035528, 6977911896 

 


