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Η Επιτροπή προτείνει κοινή λύση φόρτισης για ηλεκτρονικές συσκευές —
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Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Γιατί προωθεί η Επιτροπή την καθιέρωση κοινής λύσης φόρτισης;

Η καινοτομία και η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς ΤΠΕ έχουν οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό συσκευών και
λύσεων φόρτισης. Το γεγονός αυτό, αν και η καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ είναι γενικά
ευπρόσδεκτη, έχει οδηγήσει σε υπερφόρτωση και επιβάρυνση των καταναλωτών με ασύμβατες λύσεις
φόρτισης, ενώ έχει και αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Πολυετής συνεργασία με τη
βιομηχανία στο πλαίσιο μιας εθελοντικής προσέγγισης έχει επιφέρει μείωση του αριθμού των
φορτιστών κινητών τηλεφώνων από 30 σε 3 κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά δεν πέτυχε την πλήρη
επίλυση του προβλήματος. Πλέον, η Επιτροπή προτείνει νομοθεσία για την καθιέρωση μιας κοινής
λύσης φόρτισης για όλες τις σχετικές συσκευές. Τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία θα ισχύουν για τα
έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τις φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία
και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός, αποσκοπούν στην αύξηση της ευκολίας των καταναλωτών
και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που συνδέεται με την παραγωγή και τη διάθεση
φορτιστών, ενώ, παράλληλα, επιτρέπουν την περαιτέρω καινοτομία στον τομέα.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση;

Στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλήθηκαν πέρυσι περίπου 420 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα
και άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές κατέχουν περίπου τρεις
φορτιστές κινητών τηλεφώνων, εκ των οποίων χρησιμοποιούν δύο σε τακτική βάση. Το 38 % των
καταναλωτών αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα τουλάχιστον μία φορά, αδυνατώντας να
φορτίσουν το κινητό τους τηλέφωνο επειδή οι φορτιστές που είχαν στη διάθεσή τους ήταν ασύμβατοι.
Η κατάσταση αυτή είναι ενοχλητική αλλά και δαπανηρή για τους καταναλωτές, οι οποίοι δαπανούν
περίπου 2,4 δισ. EUR ετησίως για αυτόνομους φορτιστές που δεν πωλούνται από κοινού με
ηλεκτρονική συσκευή.

Επιπλέον, οι απορριπτόμενοι και οι αχρησιμοποίητοι φορτιστές εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου 11.000
τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ετησίως. Μια κοινή λύση φόρτισης
αναμένεται ότι θα μειώσει την ποσότητα αυτή κατά σχεδόν χίλιους τόνους ετησίως.

Γιατί η Επιτροπή αναλαμβάνει νομοθετική δράση μόλις τώρα;

Η Επιτροπή υποστηρίζει την καθιέρωση κοινού φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα και τις παρόμοιες
ηλεκτρονικές συσκευές ήδη από το 2009. Η Επιτροπή υποστήριξε την επίτευξη μιας εθελοντικής
συμφωνίας του κλάδου το 2009, η οποία οδήγησε στη σύναψη του πρώτου μνημονίου συμφωνίας. Η
εθελοντική συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου πέτυχε τη μείωση του αριθμού των λύσεων
φόρτισης στην αγορά από 30 σε 3. Το 2014 το μνημόνιο συμφωνίας έληξε μετά από δύο επιστολές
ανανέωσης. Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη σύναψη ενός νέου φιλόδοξου μνημονίου
συμφωνίας, η νέα συμφωνία που προτάθηκε από τον κλάδο το 2018 ήταν κατώτερη των προσδοκιών
μας και των προσδοκιών των καταναλωτών της ΕΕ, καθώς δεν επιτύγχανε τον στόχο της καθιέρωσης
κοινής λύσης φόρτισης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να ακολουθήσει νομοθετική προσέγγιση για την καθιέρωση
κοινής λύσης φόρτισης. Η Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθετικά μέτρα μέσω της τροποποίησης της
οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό.

Ποια είναι τα μέτρα που προτείνει σήμερα η Επιτροπή;

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση νέων απαιτήσεων για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ως προς
τη φόρτιση σειράς ηλεκτρονικών συσκευών. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει:

την εναρμόνιση της θύρας φόρτισης: η USB-C θα καταστεί η πρότυπη θύρα φόρτισης για όλες
τις καλυπτόμενες συσκευές·

την εναρμόνιση της τεχνολογίας ταχείας φόρτισης·

την παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να επιλέγουν αν θα αγοράσουν νέα



ηλεκτρονική συσκευή με ή χωρίς νέο φορτιστή·

την παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά φόρτισης των
ηλεκτρονικών συσκευών.

Ποιες ηλεκτρονικές συσκευές καλύπτει η σημερινή πρόταση;

Τα προϊόντα που καλύπτονται από αυτές τις νέες απαιτήσεις είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι ταμπλέτες, οι
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα ακουστικά κεφαλής με μικρόφωνο, οι
κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός και τα φορητά ηχεία. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής πέραν των
κινητών τηλεφώνων επιτρέπει την περαιτέρω ενίσχυση του θετικού αντικτύπου των απαιτήσεων.

Γιατί δεν περιλαμβάνονται και άλλες συσκευές στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης;

Τα προϊόντα που καλύπτει η πρόταση της Επιτροπής συγκαταλέγονται μεταξύ των προϊόντων που
χρησιμοποιούνται περισσότερο από μεγάλη ομάδα καταναλωτών και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά
φόρτισης. Ορισμένα άλλα προϊόντα, όπως τα ακουστικά «ψείρες» (earbuds), τα έξυπνα ρολόγια και οι
συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης (fitness trackers), δεν εξετάστηκαν για τεχνικούς
λόγους που σχετίζονται με το μέγεθός τους, τις συνθήκες χρήσης τους κ.λπ. Διαπιστώθηκε ότι για τα
προϊόντα τα οποία αφορά η τροποποίηση της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό υπάρχει σημαντική
δυνατότητα ενσωμάτωσης της κοινής λύσης φόρτισης και εξασφάλισης των σημαντικότερων οφελών
για τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

Ποια οφέλη θα αποφέρει μια κοινή λύση φόρτισης;

Τα προτεινόμενα μέτρα θα αποφέρουν:

Περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές: Οι καταναλωτές θα μπορούν πλέον να
χρησιμοποιούν τον ίδιο φορτιστή για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων και άλλων παρόμοιων
ηλεκτρονικών συσκευών, ανεξαρτήτως μάρκας. Αυτή η βελτιωμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ
της ηλεκτρονικής συσκευής και του κοινού φορτιστή θα εξασφαλίζει ότι η ταχύτητα φόρτισης
είναι η ίδια όταν χρησιμοποιείται συμβατός φορτιστής. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα λαμβάνουν
καλύτερη ενημέρωση για τις επιδόσεις φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά
με την ισχύ που απαιτείται από τη συσκευή και το αν η συσκευή υποστηρίζει την ταχεία φόρτιση.
Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές θα μπορούν να διαπιστώσουν ευκολότερα αν οι υφιστάμενοι
φορτιστές τους πληρούν τις απαιτήσεις της νέας συσκευής τους ή θα διευκολύνονται στην
επιλογή συμβατού φορτιστή. Οι νέες απαιτήσεις θα συμβάλουν τελικά στην επαναχρησιμοποίηση
των φορτιστών και θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να εξοικονομούν 250 εκατ. EUR ετησίως
από περιττές αγορές φορτιστών.

Λιγότερα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Οι καταναλωτές θα έχουν πλέον
την επιλογή να αγοράσουν νέα ηλεκτρονική συσκευή με ή χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό (το
τμήμα που τοποθετείται στην πρίζα στον τοίχο — βλ. εικόνα εδώ). Με τον τρόπο αυτό, τα νέα
μέτρα αναμένεται να αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά περίπου 180 kt ισοδύναμου CO2 ετησίως και της μείωσης των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά σχεδόν χίλιους τόνους ετησίως. Στα παραπάνω
οφέλη συμβάλλει περισσότερο ο διαχωρισμός του εξωτερικού τροφοδοτικού, καθώς μειώνεται η
εξόρυξη πόρων, η κατασκευή, η μεταφορά, η χρήση και η διάθεση των φορτιστών.

Θα αποτελέσει η πρόταση εμπόδιο στην καινοτομία;

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην παροχή στους καταναλωτές μιας ανοικτής και
διαλειτουργικής λύσης και, ταυτόχρονα, στη διευκόλυνση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η πρόταση
ενθαρρύνει την καινοτομία στο πεδίο της ενσύρματης και της ασύρματης τεχνολογίας φόρτισης.

Οποιεσδήποτε τεχνολογικές εξελίξεις στην ενσύρματη φόρτιση μπορούν να ληφθούν υπόψη μέσω
έγκαιρης προσαρμογής των τεχνικών απαιτήσεων / ειδικών προτύπων βάσει της οδηγίας για τον
ραδιοεξοπλισμό. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ότι η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δεν είναι
παρωχημένη.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή οποιωνδήποτε νέων προτύπων σε περαιτέρω αναθεωρήσεις της οδηγίας για
τον ραδιοεξοπλισμό θα πρέπει να αναπτυχθεί με εναρμονισμένο τρόπο και με σεβασμό των στόχων της
πλήρους διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, αναμένεται από τη βιομηχανία να συνεχίσει τις εργασίες
που έχουν ήδη δρομολογηθεί σχετικά με την τυποποιημένη διεπαφή, υπό την καθοδήγηση του
οργανισμού USB-IF, με σκοπό την ανάπτυξη νέων διαλειτουργικών, ανοικτών και μη αμφιλεγόμενων
λύσεων.

Επιπλέον, αναμένονται σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ασύρματης φόρτισης, η
οποία εξακολουθεί να αποτελεί αναπτυσσόμενη τεχνολογία με χαμηλό επίπεδο κατακερματισμού της
αγοράς. Προκειμένου να μην εμποδιστεί η καινοτομία στον τομέα αυτό, η πρόταση δεν καθορίζει ειδικές
τεχνικές απαιτήσεις για την ασύρματη φόρτιση. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές παραμένουν ελεύθεροι
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να εγκαθιστούν στα προϊόντα τους οποιαδήποτε λύση ασύρματης φόρτισης επιθυμούν, μαζί με τη λύση
ενσύρματης φόρτισης μέσω της θύρας USB-C.

Ποια είναι η προτεινόμενη εναρμονισμένη λύση θύρας φόρτισης;

Η Επιτροπή προτείνει τη χρήση της θύρας USB Type-C ως εναρμονισμένης θύρας φόρτισης. Η θύρα
αυτή επιλέχθηκε βάσει των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων. Η προτεινόμενη νέα απαίτηση
θα εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν θα βρεθούν σε κατάσταση στην οποία δεν μπορούν να φορτίσουν τη
συσκευή τους επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους συμβατό φορτιστή. Η λύση αυτή επιλέχθηκε ως κοινή
προδιαγραφή προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ των σχετικών
ηλεκτρονικών συσκευών και των φορτιστών. Επίσης, οι προδιαγραφές της περιλαμβάνονται σε
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εναρμονίζει η πρόταση την ταχύτητα φόρτισης των συσκευών ταχείας φόρτισης;

Ναι, η πρόταση εναρμονίζει επίσης την ταχύτητα φόρτισης των συσκευών που υποστηρίζουν την
ταχεία φόρτιση. Αυτή θα καθορίζεται πλέον από την υποχρεωτική χρήση του κοινού πρωτοκόλλου
φόρτισης «παροχή ισχύος μέσω USB», το οποίο επιτρέπει στην ηλεκτρονική συσκευή και στον
φορτιστή να επικοινωνούν για να επιτυγχάνουν τον συντομότερο χρόνο φόρτισης. Η προτεινόμενη νέα
απαίτηση θα εξασφαλίζει ότι οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν την ηλεκτρονική συσκευή τους με
την ίδια ταχύτητα με οποιονδήποτε συμβατό φορτιστή.

Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα άλλα πρωτόκολλα φόρτισης
εξακολουθούν να επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν την πλήρη λειτουργικότητα
της κοινής εναρμονισμένης λύσης.

Το καλώδιο θα συνεχίσει να πωλείται μαζί με τη συσκευή;

Αν και οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν αν θα αγοράσουν ηλεκτρονική συσκευή με ή χωρίς
φορτιστή, οι αγοραζόμενες συσκευές θα εξακολουθήσουν να μπορούν να πωλούνται με καλώδιο στη
συσκευασία. Τα καλώδια έχουν και άλλες χρήσεις εκτός από τη φόρτιση: μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη διαβίβαση δεδομένων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για απευθείας φόρτιση σε
ορισμένες περιστάσεις (για παράδειγμα, σε ξενοδοχείο, τρένο, αεροδρόμιο). Σύμφωνα με τη μελέτη
εκτίμησης των επιπτώσεων για την αξιολόγηση του διαχωρισμού των φορτιστών, οι χρήστες
εξακολουθούν να θεωρούν χρήσιμη την ύπαρξη καλωδίου στη συσκευασία, καθώς το καλώδιο
αποτελεί το παρελκόμενο που χαλάει συχνότερα. Επιπλέον, η παραγωγή καλωδίων απαιτεί πολύ
λιγότερους πόρους, παράγει λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προκαλεί λιγότερα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από αυτήν των εξωτερικών τροφοδοτικών.

Θα εξακολουθήσουν οι καταναλωτές να μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρονική συσκευή με
φορτιστή, αν το επιθυμούν;

Με τις νέες απαιτήσεις, συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκευές θα προσφέρονται χωρίς εξωτερικό
τροφοδοτικό στη συσκευασία τους.  Ωστόσο, οι κατασκευαστές θα εξακολουθήσουν να έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν δεσμοποιημένες λύσεις, προσφέροντας την ηλεκτρονική συσκευή μαζί με
εξωτερικό τροφοδοτικό, αν για το ίδιο ακριβώς προϊόν προσφέρουν επίσης και διαχωρισμένη λύση.

Ποιες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά φόρτισης θα παρέχονται με την
ηλεκτρονική συσκευή;

Η πρόταση απαιτεί από τους φορείς να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά φόρτισης των ηλεκτρονικών συσκευών. Η πρόταση έχει ως στόχο να δώσει στους
καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν εύκολα τις επιδόσεις φόρτισης και τη διαλειτουργικότητα
της ηλεκτρονικής συσκευής και του φορτιστή, και να αντιστοιχίζουν τα εν λόγω προϊόντα κατά τις
επιθυμίες τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με τη μέγιστη ισχύ που απαιτεί η συσκευή για τη βέλτιστη φόρτισή της: Οι
συσκευές θα φέρουν την ακόλουθη επισήμανση: «Η ελάχιστη ισχύς που παρέχεται από τον
φορτιστή είναι ίση με ή μεγαλύτερη από [XX] βατ».

Στην περίπτωση δυνατότητας «ταχείας φόρτισης», πληροφορίες σχετικά με το κοινό πρωτόκολλο
ταχείας φόρτισης και τα τυχόν άλλα υποστηριζόμενα πρόσθετα πρωτόκολλα ταχείας φόρτισης.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να τροποποιεί τις εν λόγω απαιτήσεις
πληροφόρησης, σε περίπτωση ανάγκης.

Πού θα εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση;

Οι πληροφορίες θα αναγράφονται σε έντυπη μορφή στη συσκευασία ή, αν δεν υπάρχει συσκευασία, σε
ετικέτα που συνοδεύει την ηλεκτρονική συσκευή, με τον όρο ότι η ετικέτα είναι ορατή. Με τον τρόπο
αυτό οι χρήστες θα μπορούν να γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτήσεις φόρτισης πριν από την αγορά μιας
νέας ηλεκτρονικής συσκευής και, ως εκ τούτου, να γνωρίζουν αμέσως αν ο φορτιστής που διαθέτουν
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στο σπίτι τους είναι κατάλληλος ή πρέπει να αγοράσουν συμβατό φορτιστή.

Τι θα συμβεί με τους παλαιούς φορτιστές;

Ως προς τους φορτιστές που πληρούν ήδη τις νέες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, οι χρήστες θα
μπορούν φυσικά να συνεχίσουν να τους χρησιμοποιούν. Ως προς τους φορτιστές που δεν είναι
διαλειτουργικοί, θα πρέπει να απορριφθούν και να ανακυκλωθούν όταν αντικατασταθούν οι συσκευές
για τις οποίες χρησιμοποιούνται. Οι χρήστες θα έχουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν, χάρη στη
μεταβατική περίοδο που προβλέπεται πριν από την έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων. Η οδηγία
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (οδηγία 2012/19/ΕΕ)
επιβάλλει τη χωριστή συλλογή και την ενδεδειγμένη επεξεργασία των ΑΗΗΕ και θέτει στόχους για τη
συλλογή τους, καθώς και για την ανάκτηση και την ανακύκλωσή τους. Επιπλέον, βοηθά τα κράτη μέλη
να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τις παράνομες εξαγωγές αποβλήτων, καθιστώντας
δυσκολότερη για τους εξαγωγείς τη συγκάλυψη παράνομων μεταφορών ΑΗΗΕ, και μειώνει τον
διοικητικό φόρτο, προωθώντας την εναρμόνιση των εθνικών μητρώων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και του μορφότυπου υποβολής εκθέσεων.

Πότε πιθανολογείται ότι θα τεθεί σε ισχύ η πρόταση;

Η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό θα πρέπει τώρα να
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
(συναπόφαση). Μια μεταβατική περίοδος 24 μηνών από την ημερομηνία θέσπισης της οδηγίας θα
δώσει στον κλάδο αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί πριν από την έναρξη της εφαρμογής της.

Γιατί χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτή η πρωτοβουλία με τη ρύθμιση της πλευράς του
εξωτερικού τροφοδοτικού;

Τα βασικά εμπόδια για μια κοινή λύση φόρτισης είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας και ο
κατακερματισμός των τεχνολογιών φόρτισης στην πλευρά των ηλεκτρονικών συσκευών, λόγω της
αξίας τους και δεδομένου ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καταστάσεις στις οποίες
αντιμετωπίζουν πρόβλημα φόρτισης της συσκευής τους επειδή δεν διαθέτουν συμβατό φορτιστή. Η
εθελοντική προσέγγιση δεν επέλυσε πλήρως τα εν λόγω προβλήματα. Ως εκ τούτου, η σημερινή
πρόταση αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό μέσω της τροποποίησης της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό, η
οποία είναι η νομική πράξη που καλύπτει τις ηλεκτρονικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Προκειμένου να συμπληρωθεί η κοινή λύση φόρτισης για τους καταναλωτές, πρέπει να επιτευχθεί
διαλειτουργικότητα στην πλευρά του εξωτερικού τροφοδοτικού που συνδέεται με την πρίζα στον τοίχο.
Η διαλειτουργικότητα του εξωτερικού τροφοδοτικού θα ρυθμιστεί με αναθεώρηση του κανονισμού της
Επιτροπής για τον οικολογικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση αυτή θα δρομολογηθεί εντός του τρέχοντος
έτους ώστε η έναρξη της ισχύος της να ευθυγραμμιστεί με αυτήν της σημερινής πρότασης.

QANDA/21/4614

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
Federica MICCOLI (+32 2 295 83 00)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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