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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15953 (1)
Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυ-

βέρνησης προς τρίτους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της 

από 25.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέ-
ωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της 
από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομι-
κών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 181),

β) της παρ. 2 του άρθρου 24, της παρ. 1 του άρθρου 25 
και των παρ. 1, 6 και 7 του άρθρου 93 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

γ) των άρθρων 427-435, σε συνδυασμό με τα άρθρα 
410 επ. και 822 του Αστικού Κώδικα,

δ) του ν. 3646/1928 (Α΄ 134),
ε) του π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων» (Α΄ 76),
στ) του π.δ. από 30.12.1926 - 3.1.1927 «Περί συστά-

σεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων 
παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α΄ 1),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

η) της υπ’ αρ. 2/36842/0094/2007 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός δικαιολογητικών νομιμοποίησης των 
δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β΄ 1794).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

3. Την από 28.1.2021 σύμφωνη γνώμη του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού 
του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας δημόσιας 
κατάθεσης οφειλόμενων ποσών όλων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης

Εντός πέντε (5) ημερών από την διαπίστωση της έλλει-
ψης του πιστοποιητικού φορολογικής ή/και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας, εκδίδεται από την αρμόδια για την 
εξόφληση υπηρεσία του φορέα διαπιστωτική πράξη περί 
της αδυναμίας έκδοσης ή μη προσκόμισης πιστοποιητι-
κού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας, η 
οποία παρακολουθείται σε διακριτό αρχείο με τίτλο «ΠΑ-
ΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
3ΣΤ και κοινοποιείται στον οικείο διατάκτη. Ειδικά, επί 
εκδοθέντων τίτλων πληρωμής όπου η εντολή εξόφλησης 
δίδεται μετά την 20η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μετά 
τη διαπίστωση της ανωτέρω έλλειψης, η διαπιστωτική 
πράξη εκδίδεται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση πριν 
τη λήξη του οικονομικού έτους.

Άρθρο 2
Έκδοση γραμματίου 
για τη σύσταση παρακαταθήκης

Ο φορέας εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της 
ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης, με ευθύνη του για κάθε 
υπαίτια καθυστέρηση, υποβάλλει με εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλό του, αίτημα για σύσταση χρηματικής παρα-
καταθήκης κατά περίπτωση, στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το κατά τόπο 
αρμόδιο Κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, ή το κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθη-
κών Δ.Ο.Υ με την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Συμπληρώνει δελτίο σύστασης χρηματικής παρα-
καταθήκης σύμφωνα με το χορηγούμενο από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων υπόδειγμα και προσκο-
μίζει αντίγραφο της οικείας διαπιστωτικής πράξης που 
φυλάσσεται εφεξής μαζί με το ως άνω δελτίο στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Β. Προβαίνει σε καταβολή των ποσών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 και προσκο-
μίζει αντίγραφο του σχετικου αποδεικτικού κατάθεσης.

Γ. Καταθέτει τα σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων αποδει-
κτικά έγγραφα (επιδόσεις εκχωρητηρίων, κατασχετη-
ρίων κ.λπ.).

Δ. Με βάση τα ανωτέρω, εκδίδεται γραμμάτιο σύστα-
σης παρακαταθήκης, το πρωτότυπο του οποίου, μαζί με 
τα σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικά έγγραφα, 
φυλάσσονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
ενώ ο καταθέτης φορέας παραλαμβάνει αντίγραφο και 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την παρακα-
τάθεση στο δικαιούχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο που 
εξασφαλίζει την έγγραφη απόδειξη, με ευθύνη του για 
τυχόν παράλειψη, αναφέροντας ρητά τον αριθμό του 
εκδοθέντος γραμματίου παρακαταθήκης.

Ε. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονων μαζικών εξοφλήσε-
ων οφειλών των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης 
και εφόσον δεν υφίστανται επ’ αυτών αξιώσεις τρίτων, 
παρέχεται η ευχέρεια, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέ-
ρωσης και συγκατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, η σύσταση της παρακαταθήκης να λαμβάνει 
χώρα, αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμεί-

ου Παρακαταθηκών και Δανείων, με τη συμπλήρωση 
δελτίου σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης, βάσει 
ηλεκτρονικού αρχείου δικαιούχων που προσκομίζει, 
με συνοδευτική επιστολή, με εξουσιοδοτημένο υπάλ-
ληλό του, ο ενδιαφερόμενος φορέας, σε δύο μορφές 
αρχείων PDF και CSV. Από τα εν λόγω αρχεία πρέπει 
να προκύπτουν σαφώς ανά δικαιούχο τα στοιχεία του 
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα 
και πλήρης επωνυμία για τα νομικά πρόσωπα), συμπε-
ριλαμβανομένου απαραίτητα του αριθμού φορολο-
γικού μητρώου, το οφειλόμενο ποσό ολογράφως και 
αριθμητικώς, η αιτιολογία κατάθεσης με αναφορά του/
των δικαιολογητικών που ελλείπουν, η διαπιστωτική 
πράξη και - υπό τη μορφή παρατηρήσεων - κάθε άλλη 
χρήσιμη πληροφορία για τη νόμιμη και ασφαλή περαι-
τέρω διαχείριση από το θεματοφύλακα. Το πρωτότυπο 
γραμμάτιο παρακαταθήκης παραμένει προς φύλαξη στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μετά από κάθε 
μερική εξόφλησή του εκδίδεται οίκοθεν γραμμάτιο για 
το υπόλοιπο ποσό. Ο καταθέτης φορέας παραλαμβάνει 
αντίγραφο του αρχικού γραμματίου παρακαταθήκης και 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την παρακα-
τάθεση στους δικαιούχους, με κάθε πρόσφορο τρόπο 
που εξασφαλίζει την έγγραφη απόδειξη, με ευθύνη του 
για τυχόν παράλειψη. Στην γνωστοποίηση δέον να ανα-
φέρεται ρητά, ο αριθμός του εκδοθέντος γραμματίου 
παρακαταθήκης.

ΣΤ. Η οικονομική Υπηρεσία του φορέα τηρεί διακριτό 
κατ’ ετος αρχείο με τίτλο «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ», σύμφωνα 
με το συνημμένο υπόδειγμα.

Άρθρο 3
Καταβολή του ποσού της παρακαταθήκης

Η καταβολή των ποσών διενεργείται με τραπεζική 
μεταφορά αυτών από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο 
τηρείται ο οικείος λογαριασμός του Φορέα, προς το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η ανωτέρω καταβολή για τη σύσταση της χρηματικής 
παρακαταθήκης δύναται να πραγματοποιείται και μέσω 
ηλεκτρονικών εντολών και ειδικότερα με την καταβολή 
του εντελλόμενου χρηματικού ποσού με χρήση τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ειδικό 
λογαριασμό που τηρεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων για την ηλεκτρονική είσπραξη των χρηματι-
κών παρακαταθηκών του παρόντος άρθρου. Το σχετι-
κό αντίγραφο αποδεικτικό προσκομίζεται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων μετά των λοιπών ως άνω 
δικαιολογητικών σύστασης της παρακαταθήκης. Στην 
περίπτωση αυτή, στο κείμενο του γραμματίου παρα-
καταθήκης αναγράφεται ότι η κατάθεση έγινε με ηλε-
κτρονική είσπραξη και θα γίνεται αναφορά στον ένα και 
μοναδικό αριθμό κατάθεσης για κάθε σύσταση.

Μέχρι τα κατά τόπους Γραφεία Παρακαταθηκών που 
λειτουργούν στις Δ.Ο.Υ να αποκτήσουν τεχνική δυνα-
τότητα υλοποίησης του περιγραφόμενου τρόπου σύ-
στασης, η παρακατάθεση σε αυτά θα δύναται να γίνει 
με επιταγή σε διαταγή του Τ.Π. Δανείων, με αναλογική 
εφαρμογή των λοιπών οριζόμενων στα εν λόγω άρθρα.
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Άρθρο 4 
Απόσβεση ενοχής

Με τη δημόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της 
ενοχής του φορέα έναντι του δικαιούχου και δεν πα-
ρέχεται δυνατότητα ανάκλησης αυτής, με την επιφύ-
λαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 23 του 
ν. 4638/2019.

Άρθρο 5
Απόδοση της παρακαταθήκης στους δικαιούχους

Α. Στις περιπτώσεις που εκπληρωθούν οι όροι από-
δοσης, ο δικαιούχος μεταβαίνει στην κατά περίπτωση 
αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων και αιτείται την απόδοση των αναλογούντων 
ποσών, αφού αφαιρεθούν τα νόμιμα δικαιώματα του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ισχύουν, 
σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του, 
προσκομίζοντας: α)  τα αναφερόμενα στο σώμα του 
γραμματίου ελλείποντα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
τους τεθέντες όρους απόδοσής του και β) το παραστα-
τικό γνωστοποίησης της παρακατάθεσης του άρθρου 2, 
που του απέστειλε ο καταθέτης φορέας, στο οποίο μνη-
μονεύεται ο αριθμός του γραμματίου παρακαταθήκης. 
Σε περίπτωση απώλειας, θα προσκομίζει αντίγραφο του 
ως άνω παραστατικού παρακαταθήκης ή ισοδύναμη βε-
βαίωση που θα παραλαμβάνει από τον καταθέτη φορέα, 
στα οποία θα αναφέρεται ο αριθμός του γραμματίου πα-
ρακαταθήκης. Κατά το χρόνο της εξόφλησης, το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ζητεί την προσκόμιση της 
κατά περίπτωση προβλεπόμενης από το νόμο φορολο-
γικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξάρτητα εάν 
κατά το χρόνο σύστασης είχε περιληφθεί στα ελλείποντα 
δικαιολογητικά, ως λόγος για τη δημόσια κατάθεση.

Β. Στην περίπτωση μαζικών εξοφλήσεων οφειλών λοι-
πών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα 
στην περ. Ε. του άρθρου 2, ο δικαιούχος απευθύνεται 
αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανεί-
ων, και ακολουθεί, προκειμένου να εξοφληθεί, τη διαδι-
κασία που περιγράφεται στη προηγούμενη παράγραφο.

Γ. Η εξόφληση των δικαιούχων από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων γίνεται αποκλειστικά με πίστωση 
του δηλωθέντος στην αρχική ή επιγενόμενη αίτησή τους 
τραπεζικού λογαριασμού τους. Σε περίπτωση ύπαρξης 
αξιώσεων τρίτων (σχετ. άρθρο 2Γ), το Ταμείο, προκειμέ-
νου να εξοφλήσει, ζητεί φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα τόσο από τον αρχικό δικαιούχο, όσο και 
από τον εκδοχέα, τον υπέρ ού η κατάσχεση κ.λπ., ανα-
λόγως των αξιώσεων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος 
(αρχικός ή επιγενόμενος) δεν διαθέτει τραπεζικό λογα-
ριασμό στην Ελλάδα σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του 
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρέχεται 
η ευχέρεια η εξόφληση να γίνει με επιταγή σε διαταγή 
είτε του ιδίου είτε πληρεξουσίου του με προσκόμιση 
στην δεύτερη περίπτωση ειδικού συμβολαιογραφι-
κού πληρεξουσίου, εκδοθέντος μετά τη σύσταση της 
σχετικής χρηματικής παρακαταθήκης, στο οποίο θα γί-
νεται μνεία της μη ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού 
του δικαιούχου στην Ελλάδα. Η υπεύθυνη δήλωση ή το 
πληρεξούσιο επισυνάπτεται ως νόμιμο δικαιολογητικό 

στο χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δ. Εφόσον ο φορέας επιθυμεί να πληροφορηθεί την 
πορεία απόδοσης των ποσών που παρακατέθεσε πριν 
την πάροδο της πενταετίας από τη σύσταση, θα υποβάλ-
λει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία του Τ.Π. και 
Δανείων, αναφέροντας απαρέγκλιτα τον/τους οικείους 
αριθμούς γραμματίων σύστασης παρακαταθηκών. Εάν 
το αίτημα δεν αφορά συγκεκριμένο δικαιούχο η πλη-
ροφορία θα παρέχεται με παράθεση ποσοτικών δεδο-
μένων (αριθμός εξοφλήσεων - ποσά) και χρονολογικών 
αναφορών.

Ε. Τα ποσά που κατατέθηκαν δημόσια, αποδίδονται 
από το Τ.Π. και Δανείων, με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Καταρχάς, παρακρατούνται τα ποσά που ορίζο-
νται στο κατά περίπτωση προβλεπόμενο από το νόμο 
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ), τόσο 
του αρχικού, όσο και τυχόν τρίτων δικαιούχων σε περί-
πτωση ύπαρξης αξιώσεων τρίτων, ανεξάρτητα αν αυτό 
περιλαμβάνεται στα ελλείποντα δικαιολογητικά κατά τη 
σύσταση της παρακαταθήκης και αποδίδονται στους 
υποδεικνυόμενους από τα ΑΦΕ δικαιούχους.

β) Ακολούθως, παρακρατούνται τα ποσά που ορίζο-
νται στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη από το νόμο 
ασφαλιστική ενημερότητα τόσο του αρχικού, όσο και 
των τυχόν τρίτων δικαιούχων σε περίπτωση αξιώσεων 
τρίτων, ανεξάρτητα αν αυτή περιλαμβάνεται στα ελ-
λείποντα δικαιολογητικά κατά τη σύσταση της παρα-
καταθήκης και αποδίδονται στους υποδεικνυόμενους 
ασφαλιστικούς φορείς.

γ) Τέλος, το εναπομείναν ποσό αποδίδεται στον υπέρ 
ού η παρακατάθεση, αφού αξιολογηθούν σύμφωνα με 
την εκάστοτε νομοθεσία από τον θεματοφύλακα Τ.Π. και 
Δανείων, οι τυχόν αρχικές ή επιγενόμενες αξιώσεις τρί-
των και τα συναφή κωλύματα (περιλαμβανομένων των 
αναγκαστικών ή διασφαλιστικών μέτρων του Δημοσίου 
και Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης).

Άρθρο 6
Παραγραφή - Επιστροφή 
παρακαταθήκης στον Φορέα

Α. Για τα ποσά για τα οποία εντός πενταετίας από τη 
σύσταση της παρακαταθήκης δεν διενεργηθεί είσπραξη 
του ποσού ο καταθέτης Φορέας Γενικής Κυβέρνησης 
αιτείται εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων την επιστροφή του αναλο-
γούντος ποσού, λόγω παραγραφής, αφού αφαιρεθούν 
τα νόμιμα δικαιώματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφού 
επαληθεύσει το ύψος των ποσών που δεν έχουν αποδο-
θεί στους δικαιούχους, ελέγχει: α) εάν έχει κατατεθεί στο 
Τ.Π. και Δανείων το κατά περίπτωση ελλείπον δικαιολο-
γητικό, σύμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4638/2019, επερχόμενης 
συνακόλουθα δέσμευσης του προς απόδοση ποσού και 
β) εάν υφίσταται εις χείρας του Τ.Π. και Δανείων έτερο 
επιγενόμενο της σύστασης της παρακαταθήκης κώλυμα 
σε βάρος του δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος 
(π.χ. κατάσχεση, διασφάλιση συμφερόντων του Δημο-
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σίου, εκχώρηση, αίτημα βάσει κληρονομικής διαδοχής 
κ.λπ.) βάσει του οποίου δεν υφίσταται έννομη ευχέρεια 
επιστροφής του ποσού στον καταθέτη. Για τα πορίσμα-
τα του ελέγχου το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ενημερώνει εγγράφως τον καταθέτη Φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης. Στη συνέχεια, για τις περιπτώσεις για τις 
οποίες διαπιστώνεται ότι έχει επέλθει η πενταετής παρα-
γραφή της ως άνω διάταξης, ο καταθέτης Φορέας Γενικής 
Κυβέρνησης, υποβάλλει σε αυτό επίσημο αίτημα, για 
επιστροφή των ποσών που δικαιούται με πίστωση του 
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή αντίστοιχου που τηρεί στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, αναφέροντας τον αριθμό 
του γραμματίου παρακαταθήκης του οποίου ζητείται εν 
μέρει ή συνολικά η επιστροφή. Ακολούθως, το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς υπαίτια καθυστέ-
ρηση, μεταφέρει το αναλογούν, μετά την αφαίρεση των 
νόμιμων δικαιωμάτων του, ποσό, στον υποδεικνυόμενο 
τραπεζικό λογαριασμό.

Β. Για τα υπολειπόμενα ανεξόφλητα επιμέρους ποσά, 
εάν η παρακαταθήκη έλαβε χώρα βάσει ηλεκτρονικού 
αρχείου δικαιούχων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, κατά την ελευθέρα κρίση του, για λόγους ασφάλει-
ας των συναλλαγών, δύναται να εκδώσει, συμψηφιστικά, 
αντίστοιχα ατομικά γραμμάτια παρακαταθήκης με κα-
ταθέτη το ίδιο για λογαριασμό του αντίστοιχου Φορέα 
Γενικής Κυβέρνησης υπέρ του εκάστοτε δικαιούχου.

Γ. Σε απλές περιπτώσεις περιορισμένης ύλης προς επε-
ξεργασία, τα δύο στάδια της παρ. Α, δύνανται να συγχω-
νεύονται σε ένα, με απευθείας παροχή των απαραίτητων 
στοιχείων και πληροφοριών, κατόπιν συνεννόησης του 
καταθέτη φορέα και του Τ.Π. και Δανείων.

Δ. Μετά την πάροδο της πενταετίας από τη σύσταση, 
ο υπέρ ου η παρακαταθήκη (δικαιούχος), εκπίπτει του 
δικαιώματος να καταθέσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά 
και τα σχετικά ποσά επιστρέφονται στον καταθέτη, εκτός 
εάν έχουν δεσμευτεί, σύμφωνα με την παρ. Α΄ του παρό-
ντος. Στην τελευταία περίπτωση, το ποσό θα εισπράξει, 
όποιος επέβαλε νομίμως, αποκλειστικά μετά τη σύσταση 
της παρακαταθήκης, το μέτρο που συνιστά το κώλυμα, 
προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δι-
καιολογητικά. Εφόσον το κώλυμα (δέσμευση) αρθεί, το 
ποσό της παρακαταθήκης επιστρέφεται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων στον καταθέτη φορέα Γε-
νικής Κυβέρνησης, λόγω παραγραφής.

Άρθρο 7
Λοιπά θέματα

1. Όπου η παρούσα αναφέρεται στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων νοείται κατά περίπτωση αρμοδιό-
τητας η Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων, το κατά 
τόπο αρμόδιο Κατάστημα του Τ.Π. και Δανείων ή το κατά 
τόπο αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών Δ.Ο.Υ.

2. Κατά το στάδιο της σύστασης της χρηματικής παρα-
καταθήκης του άρθρου 23 του ν. 4638/2019 το Τ.Π. και 
Δανείων θα διαθέτει στους καταθέτες: α) υποδείγματα 
δελτίων συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης του 
άρθρου 23 του ν. 4638/2019 και β) υπόδειγμα επιστολής 
και δύο μορφών αρχείων PDF και CSV για την περίπτωση 

ταυτόχρονων μαζικών εξοφλήσεων οφειλών φορέων 
γενικής κυβέρνησης.

3. Η ειδική νομοθεσία για τη σύσταση και την απόδο-
ση χρηματικών παρακαταθηκών και προεχόντως των 
δικαστικών παρακαταθηκών, εφόσον δεν αντίκειται στις 
διατάξεις της παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει και εφαρμόζεται στους φορείς 
της Κεντρικής Διοίκησης εφόσον έχουν διενεργηθεί οι 
απαιτούμενες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα, ενώ στους λοιπούς φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.890/315133/8.2.2021 απόφα-
ση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) όπως αναδι-
ατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) 
και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 
(Α΄ 110), έγινε αποδεκτή η δωρεά μίας (1) συσκευής μέ-
τρησης Ενδοκράνιας Πίεσης από την εταιρεία «Diaplous 
Maritime Services»,συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000 €). 

Η εν λόγω συσκευή θα χρησιμοποιηθεί στην ενίσχυση 
των παροχών στη ΜΕΘ του ΝΝΑ. 

 Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5380/8940/2021 (3)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που 

χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/5380/50730/

2020/4.8.2020 υπουργική απόφαση σχετικά 

με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «FORESEA 

MARITIME LTD.» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την 

παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α΄ του Πρώτου Μέρους του 

ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).

ιβ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει.

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β΄ 3263) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/4.5.2020 
(Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (Β΄ 919) 
και 1246.3/6/94/1.12.1994 (Β΄ 919) κοινών αποφάσεων 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5380/50730/2020/4.8.2020 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής (Β΄ 3726).

2. Το υπ’ αρ. 136358 - 22.12.2020 ΔΚΕ: 3201/5380 έγ-
γραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γε-
νική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού / 
Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), από το οποίο προκύπτει 
ότι η εταιρεία «FORESEA MARITIME LTD.» δεν κατέθεσε 
την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την υπ’ αρ. 
2212.2-1/5380/50730/2020/4.8.2020 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 37260), αποφασίζουμε:

Την διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που 
χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/5380/50730/
2020/4.8.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 3726), σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, 
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019, 
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, γραφείου ή 
υποκαταστήματος της εταιρείας «FORESEA MARITIME 
LTD.» με έδρα στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ, διότι η εταιρεία δεν 
κατέθεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής 

απόφασης. Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση 
αυτή παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε 
ποτέ, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 3 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

Aριθμ. 2212.2-1/5381/9316/2021 (4)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που 

χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/5381/50737/

2020/4.8.2020 υπουργική απόφαση σχετικά 

με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «IMPERIAL 

COMMERCIAL S.A.» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82).
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την 

παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142).
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154).
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312).
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 409).
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102).
η. του Κεφαλαίου Α΄ του Πρώτου Μέρους του 

ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών“ (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).

ιβ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει.

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β΄ 3263) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/4.5.2020 
(Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (Β΄ 919) 
και 1246.3/6/94/1.12.1994 (Β΄ 919) κοινών αποφάσεων 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5381/50737/2020/4.8.2020 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής (Β΄ 3726).

2. Το υπ’ αρ. 136362 - 22.12.2020 ΔΚΕ: 3203/5381 έγ-
γραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γε-
νική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού / 
Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), από το οποίο προκύπτει 
ότι η εταιρεία «IMPERIAL COMMERCIAL S.A.» δεν κατέ-
θεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την 
υπ’ αρ. 2212.2-1/5381/50737/2020/4.8 2020 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 3726), αποφασίζουμε:

Την διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που 
χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/5381/50737/2020/
4.8.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής (Β΄ 3726), σύμφωνα με τις διατάξεις των 
α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, 
ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019, σχετικά με την 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, γραφείου ή υποκαταστήμα-
τος της εταιρείας «IMPERIAL COMMERCIAL S.A.» με έδρα 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε την 
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. 
Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει να 
ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως ρητά 
αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

    Στην υπό στοιχεία 13279 ΕΞ 2021/3.2.2021 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 423), στη σελίδα 3916 
στην Α΄ στήλη, στον 4ο στίχο από το τέλος, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «73305» στο ορθό: «79305».

(Από το Υπουργείο Οικονομικών)

Ι

(6)

Στην υπό στοιχεία 13279 ΕΞ 2021/3.2.2021 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 423), στη σελίδα 3916 
στην Β΄ στήλη, στον 13ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «73305» στο ορθό: «79305».

(Από το Υπουργείο Οικονομικών)   
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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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