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του Δημάρχου Άργους  - Ορεστικού, για το έτος 
2021.

2 Eπέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της 
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3 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 93829 (1)
Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμε-

νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

του Δημάρχου Άργους - Ορεστικού, για το έτος 

2021. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 3 και της υποπαρ. Δ.9 της παρ. 

Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα»(Α’ 98),

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), 

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων(Α’ 123), ιδίως δε της παρ. 1 του 
άρθρου 12 αυτού,

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 2),

θ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργών Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ι) της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

2. Την υπ’ αρ. 170066/31.12.2020 απόφαση του ασκού-
ντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (Β’ 195) (ΑΔΑ.: 6ΦΤΣΟΡ1Γ-
ΥΦ6), με την οποία ορίστηκαν ως ανώτατο όριο επιτρε-
πόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρ-
χου Άργους Ορεστικού, οι εξήντα (60) ημέρες.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10078/09.11.2021 βεβαίωση του 
Δήμου Άργους Ορεστικού σύμφωνα με την οποία έχει 
εξαντληθεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο των εξήντα 
(60) ημερών για μετακινήσεις εκτός έδρας του Δημάρ-
χου.

4. Το υπ’ αρ. 8808/05.10.2021 έγγραφο του Δήμου Άρ-
γους Ορεστικού, σύμφωνα με το οποίο, ζητείται η αύ-
ξηση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας του Δημάρχου Άργους- Ορεστικού κατά είκοσι(20) 
ημέρες, για το έτος 2021, για έκτακτες υπηρεσιακές ανά-
γκες.

5. Το υπ’ αρ. 9188/10.11.2021 έγγραφο του Δήμου 
Άργους - Ορεστικού σύμφωνα με το οποίο είναι επιβε-
βλημένη η αύξηση του ανώτατου ορίου ημερών μετα-
κίνησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως 
συναντήσεις σε Υπουργεία στην Αθήνα, τη διαχειριστι-
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κή αρχή και την Περιφέρεια στην Κοζάνη ή την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στα 
Ιωάννινα.

6. Το υπ’ αρ. 10264/16.11.2021 έγγραφο του Δήμου 
Άργους Ορεστικού σύμφωνα με το οποίο η εκτιμώμενη 
δαπάνη για την πραγματοποίηση της αύξησης του ορίου 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Άρ-
γους - Ορεστικού είναι χίλια οκτακόσια πενήντα (1850) 
ευρώ, για τις οποίες έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα 
στον Κ.Α. των εξόδων 00.6421.001 με τίτλο «Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

7. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1758/2021 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Οικο-
νομικού του Δήμους Άργους - Ορεστικού, εγκρίνεται 
δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους χίλια οκτακόσια 
πενήντα (1850) ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπά-
νης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξό-
δων του ΚΑΕ 00.6421.001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/144/29.11.2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού 
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του 
Δημάρχου Άργους - Ορεστικού, κατά είκοσι (20) ημέρες, 
για το έτος 2021, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αλλαγών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) μήνες 
πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

   Ι 

 Αριθμ. Α.1256 (2)
Eπέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 

Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της 

Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Κέρκυρας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων» (Α’ 194).

β) Του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94) και ιδίως του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

γ) Του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 

ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17). 

δ) Την παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 228).

ε) Του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

στ) Της από 30-12-1997 Σύμβασης παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής.

ζ) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε-
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση θητείας 
Διοικητή ΑΑΔΕ» (ΥΟΔΔ 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

4. Το υπ’ αρ. 39/27.01.2021 αίτημα της εταιρίας «Κα-
ταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», με το οποίο 
ζητά την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Αε-
ρολιμένα Κέρκυρας.

5. Το υπ’ αρ. 5315/03-12-2021 έγγραφο του Τελωνείου 
Κέρκυρας, το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 
μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφο-
ρολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ει-
δών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κ.Α.Ε. Α.Ε., 
εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου στον Αερολι-
μένα Κέρκυρας, στη θέση και έκταση που προσδιορίζε-
ται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 
2.12.2021 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής της 
παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979.
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2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα επεκταθεί, καταλαμ-
βάνοντας συνολική επιφάνεια 313,55 τ.μ. και θα βρίσκε-
ται υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από το π.δ. 86/1979, από το άρθρο 120 του 
ν. 2533/1997 και από τις υπουργικές αποφάσεις, που 
ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, 
ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η 
εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

   Ι 

(3)
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 191/20/2021 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε την 15/12/2021, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 

άρθρου 119Α και το εδαφίο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’265), 
αφορά λαθρεμπορία δεκαεννιά (19) πακέτα τσιγάρων 
που διαπιστώθηκε την 22/02/2019 στην Αθήνα (σχετ. η 
υπ’ αρ. 3008/14/14/23-02-2019 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα) και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των ογδόντα ευρώ και σαράντα τριών λε-
πτών (80,43 €), εκ των οποίων εισαγωγικός δασμός 9,45€, 
Φ.Π.Α. 16,91 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 54,07 €.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, MOHAMMAD KASHIF 
του Ditta γεν. 05/02/1989 στo Πακιστάν πρώην κάτοικο 
Αθηνών οδός Σπετσών 27 ή Νιρβάνα 87 και νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 173700436, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   
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*02061772212210004*

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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