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ΘΕΜΑ:

Χρηµατοδότηση έργων ΕΣΠΑ: Απαιτούµενος συντονισµός δράσης των
εµπλεκοµένων στο σύστηµα παραγωγής συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων
έργων και προτάσεις για την επιτάχυνση της απορροφητικότητας.

Αξιότιµε κύριε Χαρίτση,

Κατ' αρχήν σας ευχόµαστε εκ νέου κάθε επιτυχία στο έργο σας ως Υφυπουργού της νέας
Κυβέρνησης αρµόδιου για τα θέµατα Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και σας εκφράζουµε την
ικανοποίηση του Συνδέσµου µας για την χθεσινή ενηµέρωσή µας για θέµατα ΕΣΠΑ.
Βάσει των δεδοµένων που αναφέρατε κατά την χθεσινή ενηµέρωση προκύπτει επείγουσα
ανάγκη άµεσης κινητοποίησης του συνόλου των εµπλεκοµένων στο σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Χώρας αφού η απορρόφηση 4,5 δισ. €
κοινοτικών κονδυλίων σε διάστηµα εντός τριµήνου είναι µεν θεωρητικά εφικτός στόχος,
ωστόσο έρχεται σε αντίθεση µε την πραγµατικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις µέλη µας,
που εκτελούν τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και οι οποίες αντιµετωπίζουν συµπεριφορές
που δεν ευνοούν την επίτευξή του.
Εκτιµούµε ότι η ειλικρινής σας διάθεση για την απορρόφηση των 4,5 δισ. € µέχρι το τέλος
του έτους θα υλοποιηθεί µόνο µέσω της συστράτευσης όλων των εµπλεκοµένων, σε έναν
ευρύτερο κοινό σκοπό αξιοποίησης των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταµείων.
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Υπό αυτό το πρίσµα, υποβάλλουµε σε εσάς, ως πολιτικού αρµόδιου να συντονίσετε όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς στον στόχο της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, προτάσεις
επίλυσης ορισµένων προβληµάτων που καταγράφηκαν τόσο κατά την χθεσινή µας
συνάντηση όσο και σε παλαιότερες συναντήσεις του Συνδέσµου µε εσάς ή και µε άλλους
εκπροσώπους του Υπουργείου.
Το φαινόµενο της καθυστέρησης πληρωµών πιστοποιηµένων λογαριασµών έχει µεν
οµαλοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό ωστόσο εξακολουθούν σε αρκετές περιπτώσεις οι
πολύµηνες καθυστερήσεις εγκρίσεων λογαριασµών καθώς και καθυστερήσεις στις πληρωµές
πιστοποιηµένων λογαριασµών.
Επίσης γνωρίζετε ότι σειρά έργων έχουν διακοπεί, µε µη υπαιτιότητα του αναδόχου και σε
πολλά ακόµη παρότι έχει θεµελιωθεί το δικαίωµα της διακοπής των εργασιών, ο ανάδοχος
εργολήπτης δεν το έχει ασκήσει. Εν γένει, ακόµα και στις περιπτώσεις που έχουν αρθεί οι
λόγοι διακοπής ή/και οι πληρωµές είναι απλά καθυστερηµένες χωρίς να γεννούν τέτοια
δικαιώµατα, λόγω των αλλαγµένων συνθηκών της αγοράς που απαιτεί προκαταβολική
πληρωµή των υλικών και υπηρεσιών που ενσωµατώνονται στα έργα, οι εργολήπτες
αδυνατούν να προωθήσουν τις εργασίες τους στον απαιτούµενο ρυθµό.
Ταυτόχρονα, µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο περί εγκρίσεων επιµετρήσεων και
προώθησης των λογαριασµών για πληρωµή, απαιτούνται τουλάχιστον δύο µήνες (η
νοµοθεσία δίνει περιθώριο 5 και πλέον µήνες) προκειµένου µία εργασία που έχει εκτελεστεί
να καταστεί πληρωτέα και να πληρωθεί αναλόγως εάν υπάρχουν ή µη διαθέσιµοι πόροι.
Προκειµένου να επιταχύνουν τα έργα οι Ανάδοχοι και να µην εξασκούν τα, κατά τον νόµο,
δικαιώµατά τους, διακοπής και διάλυσης, πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία των
επιµετρήσεών/πιστοποιήσεών τους, ώστε να χρηµατοδοτηθούν για να αντιµετωπίσουν τις
νέες συνθήκες και να αισθάνονται ασφάλεια ότι δεν θα τιµωρηθούν δια της µη πληρωµής
τους (λόγω λήξεως πληρωµών του ΕΣΠΑ µετά την 31/12) ή δια επιβολής ποινικών ρητρών
(διότι δεν ελήφθη υπόψη η επιβράδυνση που προκλήθηκε από τα capital control), για
εργασίες που από την µία µεριά θα εκτελούνται εντατικά µέχρι τέλους του έτους, αλλά, από
την άλλη µεριά, θα είναι αδύνατον να εγκριθούν οι επιµετρήσεις/πιστοποιήσεις τους έγκαιρα
λόγω διαδικασιών ή θα είναι αδύνατο να εγκριθεί η παράταση έγκαιρα, διότι ο κάθε φορέας
θα προβληµατίζεται πώς να χειριστεί το θέµα των capital control.
Παράλληλα, και όπως ήδη εκφράζουµε από τον Απρίλιο του 2015 προκειµένου να
απελευθερωθεί ρευστότητα προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε,
έχουν κυριολεκτικά αποστραγγίσει κάθε πιθανή πηγή ρευστότητας, αλλά και να
εξασφαλίζονται συνθήκες ισότητας στην αντιµετώπιση όλων των συµβάσεων έργων,
προτείνουµε να επεκταθεί η ρύθµιση κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων που επήλθε µε
τον Ν.4281/2014 άρθρο 157 σε όλες τις εκτελούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων.
Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας, όπως εκφράστηκε στην χθεσινή µας συνάντηση
προκειµένου να υπάρξει µία ελπίδα απορρόφησης των 4,5 δισ.€ µέχρι το τέλος του έτους θα
πρέπει:
1. Να τροποποιηθεί το θεσµικό πλαίσιο (παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 καθώς και
παρ.3 και παρ.6 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008), ώστε να δίνεται η δυνατότητα να
ενσωµατώνονται επιµετρήσεις που δεν έχουν εγκριθεί σε λογαριασµούς προς πληρωµή, µε
ανάλογη έκδοση εγγυητικής επιστολής κρατήσεων καθώς και να επεκταθεί η ρύθµιση
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κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων (άρθρο 201 του Ν.4281/2014 και άρθρο 35 του Ν.
3669/2008).
Συγκεκριµένα προτείνουµε να δοθεί:
- Η δυνατότητα να περιλαµβάνονται σε κάθε λογαριασµό του αναδόχου εργασίες µε
προσωρινές επιµετρήσεις η αξία των οποίων να επιτρέπεται να ανέρχεται µέχρι και του 100%
της αξίας των εργασιών κάθε λογαριασµού, µε έκδοση εγγυητικής επιστολής ανάληψης
κρατήσεων ύψους του 30% της αξίας των εργασιών µε προσωρινές επιµετρήσεις καθώς και
- Η δυνατότητα να περιλαµβάνονται σε κάθε λογαριασµό του αναδόχου εργασίες µε
επιµετρήσεις ως υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και µε αποκλειστική ευθύνη του, η αξία των
οποίων να επιτρέπεται να ανέρχεται µέχρι και του 100% της αξίας των εργασιών κάθε
λογαριασµού, µε έκδοση εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων ύψους του 100% της
αξίας των εργασιών µε επιµετρήσεις ως υποβλήθηκαν και µε αποκλειστική ευθύνη του
Αναδόχου.
- Η δυνατότητα επέκτασης της κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων που θεσπίστηκε µε
την θέση σε ισχύ του άρθρου 157 του ν.4281/2014 από τις 8/8/2014 και µετά σε όλες τις
περιπτώσεις των εν εξελίξει δηµοσίων συµβάσεων έργων, στις οποίες έχει προσκοµιστεί
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και των δηµοσίων συµβάσεων έργων, στις
οποίες δεν έχει επιστραφεί συνολικά η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
(Υποβάλλεται συνηµµένα νοµοθετική διάταξη ως Συνηµµένο 1)

2. Να εκδοθεί εγκύκλιος που θα διευκολύνει τις Αναθέτουσες Αρχές σε χορήγηση παράτασης
λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονοµία από την επιβολή
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων ώστε να µην επιβαρυνθούν οι ανάδοχοι των δηµοσίων
έργων µε τις συνέπειες καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων που προέκυψαν από
γενικότερους λόγους αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
(Υποβάλλεται συνηµµένα σχέδιο εγκυκλίου που είχε κατατεθεί τον Αύγουστο 2015 ως
Συνηµµένο 3)

Κύριε Υφυπουργέ,
µε τις παραπάνω προτάσεις ελπίζουµε ότι συµβάλλουµε ουσιαστικά στον στόχο που θέσατε
για την απορρόφηση του ποσού του 4,5 δισ. € µέχρι το τέλος του έτους και θεωρούµε ότι
πλέον η σκυτάλη των ενεργειών είναι και σε εσάς αλλά, και στον Υπουργό Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων που ανακοινώνεται η παρούσα επιστολή και εµπλέκεται ως
αρµόδιος για τα θέµατα εκτέλεσης των δηµοσίων έργων στην Χώρα, στην υλοποίηση των,
κατά την άποψή µας, αναγκαίων και ικανών ενεργειών για την επιτάχυνση της απορρόφησης
των πόρων του ΕΣΠΑ.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν. 1: Προτεινόµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις επί των άρθρων 35 και 53 του Ν.3669/2008
και του άρθρου 201 του Ν.4281/2014
Συν. 2: Σχέδιο εγκυκλίου για παράταση προθεσµίας εκτέλεσης δηµοσίων έργων.
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Συν. 1 στην από 2-10-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον κ. Χαρίτση
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού
συµφωνητικού της σύµβασης και το ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό έως 5% επί της
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται το
κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν περιλαµβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α."
2. Οι παράγραφοι 2,3,4,5, του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 καταργούνται.
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 2 και
αναδιατυπώνεται ως εξής:
"2. Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής
σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή,
συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της
συµπληρωµατικής σύµβασης και ισούται µε το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 3
Η παράγραφος 8 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 4
Η παράγραφος 9 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 5
Η παράγραφος 10 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 6."
4. Η παράγραφος 5 (πρώην 9) του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’
16/18.06.2008) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 35
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή
προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη
αξία των εργασιών, σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται
προσωρινά στην πιστοποίηση, σε τριάντα τοις εκατό (30%) στην αξία των εργασιών που
επιµετρήθηκαν προσωρινά σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου
53 του παρόντος νόµου και σε εκατό τοις εκατό (100%) στην αξία των εργασιών που
επιµετρήθηκαν ως υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο και µε αποκλειστική του ευθύνη σύµφωνα
µε την περίπτωση (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του παρόντος νόµου. Οι κρατήσεις
µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση
εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την
υπηρεσία Επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από
αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων
έχουν εγκριθεί οι Επιµετρήσεις.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’
16/18.06.2008), ως αυτή ισχύει κατόπιν και της αντικατάστασής της µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/ 10.4.2012),
προστίθεται στο τέλος νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά σε λογαριασµούς που υποβάλλονται από την 15η Οκτωβρίου 2015 µέχρι και την 23η
∆εκεµβρίου 2015 ισχύουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις:
α) Κατ’ εξαίρεση η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων
επιτρέπεται να φτάνει στο εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του συνόλου των εργασιών
του λογαριασµού και
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β) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει
επιµετρήσεων ως υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο και µε αποκλειστική του ευθύνη, η αξία
των οποίων επιτρέπεται να φτάνει στο εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του συνόλου των
εργασιών του λογαριασµού».
6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’
16/18.06.2008) ως αυτή ισχύει κατόπιν και της αντικατάστασής της µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/ 10.4.2012),
προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για τα ποσά που πιστοποιούνται βάσει επιµετρήσεων των περιπτώσεων (α) και (β)
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η αφαίρεση γίνεται µόνο εφόσον οι ποσότητες
των επιµετρήσεων αυτών δεν έχουν περιληφθεί σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή τους µε λογαριασµό».
7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
"Το άρθρο 157 εφαρµόζεται για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18
και 19 σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 15, περιλαµβανοµένων
και των υπό εκτέλεση (ήτοι, όλων των συµβάσεων στις οποίες δεν έχει συντελεσθεί οριστική
παραλαβή), κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης. Η διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της Κωδικοποίησης
Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων Ν. 3669/2008 ή έχει οριστικοποιηθεί η
προβλεπόµενη στο άρθρο 60 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων
του Ν. 3669/2008 ειδική διαταγή. Η επιστροφή των προσθέτων εγγυήσεων που είναι
κατατεθειµένες στις υπηρεσίες του κυρίου του έργου γίνεται µε την υποβολή αίτησης του
αναδόχου."
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Συν. 2 στην από 2-10-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον κ. Χαρίτση
(ΣΧΕ∆ΙΟ) Εγκύκλιος
Θ Ε Μ Α : Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης δηµοσίων έργων.
Με δεδοµένες τις επιπτώσεις που προκάλεσε η τραπεζική αργία µε την ΠΝΠ . . . . . και των
έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονοµία από την επιβολή ελέγχων
στην κίνηση κεφαλαίων είναι εύλογο να µην επιβαρυνθούν οι ανάδοχοι των δηµοσίων έργων
µε τις συνέπειες καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων που προέκυψαν από
γενικότερους λόγους αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, και προς τον σκοπό
αυτό παρέχουµε τις εξής οδηγίες προς τους φορείς εκτέλεσης των έργων:
1. Ως γνωστόν στις 28.6.2015 επεβλήθη µε την ΠΝΠ .... τραπεζική αργία καθώς και έλεγχος
στην κίνηση κεφαλαίων, απαγόρευση και εν συνεχεία σηµαντικότατος περιορισµός
εισαγωγών και άλλων πολλών περιορισµών σε καθηµερινές δραστηριότητες των
οικονοµικών µονάδων, γεγονότα που οδήγησαν σε προσωρινή αδυναµία συνέχισης εργασιών
σε εν εξελίξει εργολαβίες και σε καθυστερήσεις, οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε
υπαιτιότητα των αναδόχων. Παράλληλα, τα προβλήµατα ρευστότητας που το Ελληνικό
∆ηµόσιο αντιµετώπιζε έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην αποπληρωµή
οφειλοµένων
πιστοποιήσεων
τόσο
των
συγχρηµατοδοτούµενων
όσο
και
των
χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς πόρους έργων
2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των δηµοσίων έργων και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 48 του ν.3669/2008, όταν οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση του έργου δεν
µπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αναδόχου, παρέχεται, κατόπιν αιτήσεώς του,
παράταση των προθεσµιών του έργου (συνολικής και τµηµατικών), ισόχρονη µε τις
καθυστερήσεις, µε αναθεώρηση. Οι λόγοι της καθυστέρησης και ο χρόνος της παράτασης
κρίνονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής.
3. Εν όψει των προαναφερθέντων λόγων καθυστέρησης, οι οποίοι υφίστανται κατά την
κοινή αντίληψη, δεν είναι όµως εύκολο να αποδειχθούν σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, οι
υπηρεσίες που εκτελούν έργα οφείλουν να αντιµετωπίσουν µε επιείκεια τυχόν καθυστερήσεις
που εµφανίστηκαν κατά την εκτέλεση των έργων, αυτή τη συγκεκριµένη περίοδο.
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου,
πρέπει να αναγνωρισθεί σε κάθε περίπτωση, επιπλέον άλλων παραγόντων και λόγων που
τυχόν προβάλλονται για την επαύξηση της ζητούµενης παράτασης, ότι η επί ένα δίµηνο
καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων οφείλεται στους ανωτέρω γενικούς παράγοντες,
ήτοι:
α) την καθυστέρηση στην αποπληρωµή οφειλοµένων πιστοποιήσεων και
β) στην τραπεζική αργία, στον περιορισµό κίνησης κεφαλαίων, στην απαγόρευση και
µετέπειτα αυστηρό περιορισµό των εισαγωγών καθώς και άλλων πολλών περιορισµών σε
καθηµερινές δραστηριότητες των οικονοµικών µονάδων,
που δεν επέτρεψαν στους αναδόχους να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες εκτέλεσης των
συµβάσεων.
Εφόσον στην προκειµένη περίπτωση δεν ισχύει ο πρώτος λόγος (δηλαδή δεν υπήρξε
καθυστέρηση στην πληρωµή λογαριασµού), η δίµηνη παράταση της προθεσµίας να
αιτιολογείται µε τον δεύτερο λόγο, ενώ στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση υπερβαίνει το
δίµηνο µπορεί η Προϊσταµένη Αρχή να χορηγεί µεγαλύτερη παράταση.
4. Εννοείται ότι µετά την κατά τα άνω χορηγούµενη παράταση αίρονται όλες οι συνέπειες
της καθυστέρησης περί την εκτέλεση του έργου (ποινικές ρήτρες, τυχόν αρξάµενη
διαδικασία έκπτωσης κ.ο.κ.).
5. Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών των
δηµοσίων φορέων εν γένει που ασχολούνται µε τις διαδικασίες εκτέλεσης δηµοσίων έργων,
οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί η παρούσα
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