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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/180086
(1)
Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων
κινδύνων ή εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση
άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠAΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167).
3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄178).
4. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α΄185).
5. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.» (ΦΕΚ Α΄20).
6. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ Α΄21)
7. Το Π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»
(ΦΕΚ Α΄73).
8. Το Π.δ. 54/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄83).
9. Το άρθρο 6 παρ. 5 εδ. α΄ περ. ββ΄, καθώς και το
άρθρο 17 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2.10.2002), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής της περίπτω−
σης ββ΄ του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του
Ν.3054/2002 καθορίζεται, ανάλογα με τον όγκο πωλήσε−
ων πετρελαιοειδών της εταιρείας κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος, ως εξής:
Για την άδεια κατηγορίας Α, ανάλο−
γα με τον όγκο πωλήσεων πετρελαι−
οειδών προϊόντων κατά το προηγού−
μενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
(κατά το προηγούμενο ημερολογιακό
έτος)
Έως και 300.000 Μ.Τ.
Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000
Μ.Τ.
Άνω των 600.000 Μ.Τ.
Για την άδεια κατηγορίας Β1:
Για την άδεια κατηγορίας Β2:
Για την άδεια κατηγορίας Γ:
Για την άδεια κατηγορίας Δ:

Ποσό εγγυητικής
επιστολής

500.000 ευρώ
1.000.000 ευρώ
1.500.000 ευρώ
500.000 ευρώ
500.000 ευρώ
500.000 ευρώ
500.000 ευρώ

2. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να πληροί τις προ−
ϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 25
του Π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150).
3. Η εγγυητική επιστολή είναι αόριστης διάρκειας
και επιστρέφεται στον εκδότη της ένα έτος μετά την
με οποιονδήποτε τρόπο παύση της ισχύος της άδειας
εμπορίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατά το χρόνο αυτό
εκκρεμούς δίκης σχετικά με το κύρος διοικητικού προ−
στίμου, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί, η ισχύς της εγγυ−
ητικής επιστολής παρατείνεται έως ένα έτος μετά την
έκδοση σχετικής αμετάκλητης απόφασης.
4. Η εγγυητική επιστολή καλύπτει τις απαιτήσεις υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμε−
νου τη χορήγηση άδειας εμπορίας από την επιβολή
των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στον
Ν.3054/2002 και στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού κανονιστικές πράξεις, κατά το κεφάλαιο και τις
τυχόν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τους.
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5. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ζητείται
μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης
ενδίκου βοηθήματος κατά του διοικητικού προστίμου
ή, σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος, μετά
την απόρριψη της σχετικής αίτησης αναστολής ή, επί
αποδοχής της, μετά την έκδοση σχετικής οριστικής
απορριπτικής απόφασης.
6. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης, η εγγυητική
επιστολή εξακολουθεί να ισχύει για το υπολειπόμενο
ποσό και η εταιρία εμπορίας υποχρεούται, επί ποινή
ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας εμπορίας, σε
προσκόμιση, εντός τριών μηνών από την κατάπτωση,
συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου
προς αυτό, κατά το οποίο απομειώθηκε η αρχική εγ−
γυητική επιστολή.
7. Η ασφαλιστική κάλυψη της περ. ββ΄ του εδαφίου α΄
της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3054/2002, καθορίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας.
8. Ως ασφαλισμένο πρόσωπο στη σχετική σύμβαση
ασφάλισης θα αναφέρεται το Ελληνικό Δημόσιο.
9. Η αδειοδοτηθείσα εταιρεία εμπορίας υποχρεούται
να διατηρεί την ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη έως ένα
έτος μετά την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της ισχύ−
ος της άδειας εμπορίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατά
το χρόνο αυτό εκκρεμούς δίκης σχετικά με το κύρος
διοικητικού προστίμου, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί, η
υποχρέωση παρατείνεται έως ένα έτος μετά την έκδοση
σχετικής αμετάκλητης απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση του Ν.4172/2013, σύμφωνα με το άρθρο 104
παρ. 2 τούτου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ: 1182
(2)
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης
ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδι−
κα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 − ΦΕΚ Α΄170),
όπως ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμ−
ματέας καθορίζει με απόφασή του τον τύπο, το περιεχό−
μενο καθώς και τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 10 του άρ−
θρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το Ν.2859/2000
− ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 (ΦΕΚ Β΄
2382/8.9.2014) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλω−
σης ΦΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ
1049/2015 (ΦΕΚ Β΄ 371/18.3.2015).

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 περί σύστασης
θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄
222) όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Την ανάγκη τροποποίησης του εντύπου της δήλω−
σης ΦΠΑ λόγω των αλλαγών που θεσμοθετήθηκαν με
το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 80/16.7.2015).
7. Την ανάγκη παροχής πρόσθετων πληροφοριών στην
δήλωση ΦΠΑ σχετικά με την αξία πωλήσεων κατασκευ−
αστικών επιχειρήσεων που αφορούν α΄ κατοικία από
οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ, την αξία εισροών υπα−
γομένων σε ΦΠΑ που αφορούν τις ανωτέρω πωλήσεις
καθώς και το μικτό κέρδος που φορολογείται με το
ειδικό καθεστώς του άρθρου 43 του Κώδικα ΦΠΑ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου
της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»
όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.
2. Το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ της παραγράφου 1
ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.10.2015
και εφεξής για πράξεις που πραγματοποιούνται, από
1.9.2015 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε
τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και από
1.7.2015 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση
απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους
σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με
τη φορολογική νομοθεσία.
Το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ
2014, Φ2 TAXIS» όπως ορίστηκε με τις αποφάσεις της
Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με αριθμό ΠΟΛ
1198/2014 και ΠΟΛ 1049/2015 καταργείται για δηλώσεις
που υποβάλλονται από 1.10.2015, σύμφωνα με τα ανω−
τέρω.
3. Στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλουν οι υποκείμενοι
που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού
συστήματος για πράξεις που πραγματοποιούνται από
20.7.2015 έως και 31.8.2015 και υπάγονται στον συντε−
λεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) ή τέσσερα τοις εκατό
(4%), καταχωρούνται στο έντυπο «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ
2014, Φ2 TAXIS» ως εξής:
α) Η φορολογητέα αξία καταχωρείται στους κωδικούς
«302» και «305» αντίστοιχα.
β) Ο φόρος που αναλογεί στην ανωτέρω φορολογητέα
αξία, υπολογιζόμενος με συντελεστή εξήμισι τοις εκατό
(6,5%) ή πέντε τοις εκατό (5%) καταχωρείται στους
κωδικούς «332» και «335» αντίστοιχα και η διαφορά του
φόρου μεταξύ των δύο συντελεστών, έξι (6%) και εξήμισι
τοις εκατό (6,5%) καθώς και πέντε (5%) και τέσσερα
τοις εκατό (4%), καταχωρείται στον κωδικό «402» του
εντύπου «Λοιπά προστιθέμ. ποσά».
Η ίδια ως άνω φορολογική αντιμετώπιση θα πραγμα−
τοποιείται για δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από
όλους τους υποκείμενους έως στις 1.10.2015, με τη χρή−
ση του εντύπου «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS»,
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για φορολογικές περιόδους με έναρξη και λήξη από
1.7.2015 έως και στις 29.9.2015, λόγω παύσης εργασιών
ή άλλη αιτία.
4. Στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλουν οι υποκείμενοι
που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού
συστήματος για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2015, οι
πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.7.2015 έως
και 19.7.2015 και υπάγονται στον συντελεστή ΦΠΑ εξή−
μισι τοις εκατό (6,5%) ή πέντε τοις εκατό (5%), κατα−
χωρούνται στο έντυπο «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2
TAXIS» ως εξής:
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α) Η φορολογητέα αξία καταχωρείται στους κωδικούς
«302» και «305» αντίστοιχα.
β) Ο φόρος που αναλογεί στην ανωτέρω φορολογη−
τέα αξία, υπολογιζόμενος με συντελεστή έξι τοις εκατό
(6%) ή τέσσερα τοις εκατό (4%), καταχωρείται στους
κωδικούς «332» και «335» αντίστοιχα και η διαφορά του
φόρου μεταξύ των δύο συντελεστών, έξι (6%) και εξήμισι
τοις εκατό (6,5%) καθώς και πέντε (5%) και τέσσερα
τοις εκατό (4%), καταχωρείται στον κωδικό «422» του
εντύπου «Λοιπά αφαιρούμενα ποσά».
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365

385

306

16

336

ËïéðÝò ðñÜîåéò ëÞðôç

366

386

ÓÕÍÏËÏ
ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÊÑÏÙÍ

307

ÓÕÍ.
ÖÏÑ.

337

ÓÕÍÏËÏ
ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÉÓÑÏÙÍ

367

387

ÅíäïêïéíïôéêÝò
ðáñáäüóåéò

342

Åíäïê/ôéêÝò ðáñï÷Ýò
õðçñåóéþí Üñèñ.14.2.á

345

ÅîáãùãÝò & áðáëëáãÝò
ðëïßùí & áåñïóêáöþí
ËïéðÝò åêñïÝò ÷ùñßò ÖÐÁ
ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò
ÅêñïÝò áðáëë/íåò & åîáéñ/íåò
÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò

310

ÓÕÍÏËÏ ÅÊÑÏÙÍ

311

Êýêëïò åñãáóéþí ÖÐÁ

312

ÐÑÏÓÔÉÈÅÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÓÔÏ
ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

ÅðéóôñïöÞ öüñïõ áñ.41
(ðùë. áãñ. ðñïúüíô. x 3%)

400

348

ËïéðÜ ðñïóôéèÝì. ðïóÜ

402

349

ÐïóÜ äéáêáíïíéóìþí ðñïò
Ýêðôùóç ðñïçãïýìåíçò
äéá÷åéñéóôéêÞò ðåñéüäïõ

407

+
ÓÕÍÏËÏ

ä

ÁÖÁÉÑÏÕÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÁÐÏ ÔÏ
ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

å

ÖÐÁ åéóñïþí ðïõ ðñÝðåé
íá ìåéùèåß âÜóåé ProRata

411

ËïéðÜ
áöáéñïýìåíá ðïóÜ

422

ÐïóÜ äéáêáíïíéóìþí ðñïò
êáôáâïëÞ ðñïçãïýìåíçò
äéá÷åéñéóôéêÞò ðåñéüäïõ

-

ÓÕÍÏËÏ

ÉÉ. ÅÊÑÏÅÓ,
ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ
& ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ
óôá íçóéÜ Áéãáßïõ
êáé áðü ëïéðÞ ÅëëÜäá
ðñïò ôá íçóéÜ áõôÜ

423
-

ÕÐÏËÏÉÐÏ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ 430

Ã. ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ãéá êáôáâïëÞ, Ýêðôùóç Þ åðéóôñïöÞ (êùä. 337 ìåßïí êùä. 430)
ÐÉÓÔÙÔÉÊÏ
ÕÐÏËÏÉÐÏ

×ÑÅÙÓÔÉÊÏ
ÕÐÏËÏÉÐÏ

470

480

Óçìåéþóåéò:

Ðñïóäéïñéóìüò ïñéóôéêïý ðïóïý ðñïò êáôáâïëÞ, Ýêðôùóç Þ åðéóôñïöÞ
401

×ñåùóôéêü ìÝ÷ñé 30€
ðñïçã. öïñïë. ðåñéüäïõ

483

×ñåùóôéêü ðñïçã. äÞëùóçò
ôçò ßäéáò öïñïë. ðåñéüäïõ

403

ÐÏÓÏ ðïõ óáò åðéóôñÜöçêå
Þ æçôÞóáôå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ

505

Öüñïò ðïõ Ý÷åé äåóìåõôåß
ìÝóù ôñáðåæþí

404

Ðéóôùôéêü õðüëïéðï

ðñïçã. öïñïë. ðåñéüäïõ

ÐÏÓÏ
ãéá Ýêðôùóç

502

ÐÏÓÏ**
ðñïò êáôáâïëÞ

511

ÁÉÔÏÕÌÅÍÏ ÐÏÓÏ
ãéá åðéóôñïöÞ

503

ÊáôáâïëÞ ðïóïý
êùä. 511 óå 2 äüóåéò

523

ÁÉÔÉÁ ÅÐÉÓÔÑÏÖÇÓ
ÁÉÔÇÓÇ ÓÕÌØÇÖÉÓÌÏÕ ôïõ áéôïýìåíïõ ðñïò
åðéóôñïöÞ ðïóïý ìå ìåëëïíôéêÝò ïöåéëÝò

ÔÑÁÐÅÆÁ

ÁÐÁËË.
ÐÑÁÎÅÉÓ

507
508

1

ÐÁÃÉÁ

2

ÁÍÁÓÔ.
ÊÁÔÁÂ.

3

ÊÙÄ.

ÐëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá

ÍÁÉ

1

ÄÉÁÖÏÑÁ
ÓÕÍÔÅË.

2

Ï×É
4

ÁËËÇ
ÁÉÔÉÁ

5

ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ

ÐùëÞóåéò á´ êáôïéêßáò

Ï ÄÇËÙÍ

906

Áîßá åéóñïþí êùä.906

907

Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ

Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

(Ïíïì/ìï Þ Åðùíõìßá, ÁÖÌ, Á.Ì. áäåßáò,
Êáôçãïñßá áäåßáò, Ä/íóç)

(óöñáãßäá & õðïãñáöÞ)

Óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí Õðçñåóßá.
*- Áí
ïðïéïäÞðïôå ðïóü ðïõ êáôá÷ùñåßôáé åßíáé áñíçôéêüò áñéèìüò, óçìåéþóôå ôï ðñüóçìï ðëçí (-) ðñéí áð' áõôü.

- Ôá ðïóÜ óå ÅÕÑÙ áíáãñÜöïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç äýï (2) äåêáäéêþí øçößùí ìåôÜ ôçí õðïäéáóôïëÞ, ð.÷. 45,00 Þ 45,63.
×ñåùóôéêü õðüëïéðï ìÝ÷ñé ôñéÜíôá (30) åõñþ ìåôáöÝñåôáé ãéá êáôáâïëÞ óôçí åðüìåíç öïñïëïãéêÞ ðåñßïäï, ìå åîáßñåóç ôçí ðáýóç åñãáóéþí.

**

Ìéêôü êÝñäïò åðé÷.
Üñèñïõ 43

908
Ï ÔÁÌÉÁÓ

(óöñáãßäá, çìåñïìçíßá & õðïãñáöÞ)

ÅÊÄÏÓÇ 2015

050 - Ö.Ð.Á.

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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