
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων 
αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογι-
κής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), αποκλειστι-
κά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό 
τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας με αμοιβή, για το προσωπικό του ΟΚΠΑΠ του 
Δήμου Βόλβης του έτους 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1165 (1)
Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημά-

των αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορο-

λογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), απο-

κλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον 

δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-

σίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώ-
το εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση 

του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1076/2018 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυ-
γών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδι-
κα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)» (Β’ 1456).

4. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας υποβο-
λής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής 
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

5. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς 
προσφυγής και αιτήματος αναστολής

1. Από 29/11/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα 
αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 του ν. 4987/2022 
που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται από: α) τα Ελεγκτικά Κέντρα 
(ΕΛ.ΚΕ.), β) το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), γ) το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων 
Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και δ) τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α1’  Τάξης, δύνα-
νται να υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου 
από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι www.aade.
gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του 
TAXISnet, εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικεί-
ες διατάξεις, είτε χειρόγραφα στη φορολογική αρχή 
που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλει-
ψε την έκδοσή της σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ 
1064/2017 (Β’ 1440) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με τον ίδιο τρόπο 
(ψηφιακά ή χειρόγραφα) με τον οποίο υποβάλλεται και 
η ενδικοφανής προσφυγή.

2. Από 15/12/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα 
αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 του ν. 4987/2022 
που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται από τις Δ.Ο.Υ. Α-Β’ και Β’  Τά-
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ξης δύνανται να υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω δια-
δικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είτε χειρό-
γραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος.

3. Από 1/2/2023 και εφεξής οι ενδικοφανείς προ-
σφυγές και τα αιτήματα αναστολής του άρθρου  63 
του ν.  4987/2022 που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή 
σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του 
παρόντος, υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά 
μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., 
ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών 
πρόσβασης του TAXISnet, εντός της προθεσμίας που 
ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Η ως άνω αποκλειστική, 
μέσω διαδικτύου, ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς 
προσφυγής και του αιτήματος αναστολής, δεν ισχύει για 
τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους 
οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρό-
γραφης υποβολής στην αρμόδια φορολογική αρχή. 
Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία 
υποβολής ψηφιακά, οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα 
αιτήματα αναστολής υποβάλλονται χειρόγραφα στη φο-
ρολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη 
ή παρέλειψε την έκδοσή της.

4. Όταν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή 
υποβάλλεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, 
τότε γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών. 
Στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοι-
χεία ΠΟΛ 1064/2017 (Β’ 1440) απόφασης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε., η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται 
ψηφιακά από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια 
παράγραφο, ομοίως με χρήση των προσωπικών τους 
κωδικών.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο και διαδικασία της ψηφιακής 
υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής 
και αιτήματος αναστολής

1. Ο υπόχρεος δύναται, μέσω της εφαρμογής, να υπο-
βάλλει ενδικοφανή προσφυγή και ταυτόχρονο αίτημα 
αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις 
εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλ-
λόμενης πράξης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Σε πε-
ρίπτωση που το αίτημα αναστολής υποβληθεί μέσω της 
εφαρμογής αυτοτελώς, εξετάζεται από τη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών μόνο εφόσον έχει υποβληθεί την 
ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.

2. Πριν από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυ-
γής και του τυχόν αιτήματος αναστολής, ο υπόχρεος 
επιλέγει σχετικό πεδίο το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης και με το οποίο βεβαιώνει ότι τα επισυναπτό-
μενα έγγραφα και δικαιολογητικά, που συνοδεύουν την 
ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής του και 
υποβάλλονται ψηφιακά, αποτελούν αντίγραφα εκ των 
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών, τα 
οποία έχει στην κατοχή του και θα προσκομίσει ενώ-
πιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον του 
ζητηθούν.

3. Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την ψηφιακή υποβολή 
της ενδικοφανούς προσφυγής, μεριμνά για τη μεταφόρ-
τωση στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf 
ή zip), της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, 
της αίτησης αναστολής και των λοιπών εγγράφων και 
δικαιολογητικών που επικαλείται ή προβλέπονται από 
τις οικείες διατάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η με-
ταφόρτωση στην εφαρμογή των ανωτέρω εγγράφων 
και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την ενδικοφα-
νή προσφυγή, ο υπόχρεος δύναται να τα προσκομίζει 
στην αρμόδια φορολογική αρχή σε ψηφιακή μορφή (σε 
οπτικό δίσκο - CD ή USB κ.λπ.), εντός προθεσμίας δύο 
(2) εργάσιμων ημερών από την ψηφιακή υποβολή της 
ενδικοφανούς προσφυγής. Η φορολογική αρχή μεριμνά 
για την αποστολή των ως άνω στοιχείων στη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών, με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός της 
προθεσμίας της παρ. 8 του παρόντος.

4. Μετά την ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προ-
σφυγής και του αιτήματος αναστολής και πριν από την 
έκδοση απόφασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφο-
ρών ή την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για 
την έκδοση απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει, 
μέσω της ίδιας εφαρμογής, συμπληρωματικό υπόμνημα. 
Το σχετικό υπόμνημα υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή 
(αρχεία pdf ή zip), συνοδευόμενο από τυχόν έγγραφα 
και δικαιολογητικά.

5. Ο υπόχρεος, μέσω της εφαρμογής, δύναται να προ-
βεί σε παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το 
αίτημα αναστολής, οπότε σε αυτήν την περίπτωση παύ-
ει η διαδικασία εξέτασής τους ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών.

6. Η ενδικοφανής προσφυγή και το αίτημα αναστο-
λής απαιτείται να φέρουν Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου 
που εκδίδεται μέσω gov.gr, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Τα ως άνω ισχύουν και 
για την προβλεπόμενη, στην παρ. 3 του άρθρου 6 της 
υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/2017 (Β’ 1440) απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 επί του αιτήματος αναστολής, καθώς 
και για το συμπληρωματικό υπόμνημα που προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

7. Μετά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής 
από τον υπόχρεο, παράγεται αυτόματα από την εφαρμο-
γή αποδεικτικό υποβολής σε ψηφιακή μορφή, το οποίο 
περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσφεύγοντος, τις προ-
σβαλλόμενες πράξεις, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την 
ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και 
του αιτήματος αναστολής.

8. Η αρμόδια φορολογική αρχή, εντός επτά (7) ημε-
ρών από την ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς 
προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του 
ν. 4987/2022, μεταφορτώνει στην εφαρμογή σε ψηφιακή 
μορφή τις απόψεις της επί της ενδικοφανούς προσφυγής 
και του αιτήματος αναστολής, την προσβαλλόμενη πρά-
ξη, την οικεία έκθεση ελέγχου, καθώς και το σύνολο των 
εγγράφων και δικαιολογητικών που αφορούν στην υπό-
θεση. Ως έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν στην 
υπόθεση και πρέπει να μεταφορτώνονται στην εφαρμο-
γή σε ψηφιακή μορφή, πέραν αυτών που αναφέρονται 
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στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, νοούνται ενδεικτι-
κά τα συνημμένα της έκθεσης ελέγχου, τυχόν αιτήσεις-
υπομνήματα του υπόχρεου, το σημείωμα διαπιστώσεων 
ελέγχου, ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του 
φόρου ή προστίμου, οι οικείες εκθέσεις/αποδεικτικά επί-
δοσης, τυχόν αλληλογραφία της αρμόδιας φορολογικής 
αρχής με τις κεντρικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά 
την υπόθεση, καθώς και κάθε στοιχείο που οδήγησε στην 
έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού 
του φόρου ή του προστίμου.

Άρθρο 3
Λοιπές - Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα ανα-
στολής του άρθρου 63 του ν. 4987/2022 που αφορούν σε 
πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντε-
λούνται από τις Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και Ιωνίας Θεσσαλονίκης 
εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1076/2018 
(Β’ 1456) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 
14/12/2022.

2. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, 
εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/2017 
(Β’  1440) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και οι 
υπό στοιχεία ΠΟΛ 1069/4.3.2014 και 1081/6.4.2015 εγκύ-
κλιοι του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1 
του παρόντος, από τις 29/11/2022 παύει να ισχύει η 
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1076/2018 (Β’ 1456) απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 187 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας με αμοιβή, για το προσωπικό του ΟΚΠΑΠ του 

Δήμου Βόλβης του έτους 2023. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 36, 48, 49 και 176 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
2) Την παρ. 4 του άρθρου 79, την παρ. 5 του άρθρου 247 

και την παρ. 2 του άρθρου 284 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
3) Την παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). 
4) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5) Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6) Tον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

ΟΚΠΑΠ του Δήμου Βόλβης (Β’ 3272/2017).
7) Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπι-

σθεί από τους ΚΑ εξόδου 2.15.6042.01 και 2.15.6054.05 

του προϋπολογισμού του ΟΚΠΑΠ του Δήμου Βόλβης 
οικονομικού έτους 2023.

8) Την υπ’ αρ. 1100/22/11/2022 βεβαίωση της Προϊ-
σταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλ-
βης για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων.

9) Τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω έλλειψης διοι-
κητικού και λοιπού προσωπικού, που επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας Δήμου Βόλβης» κατά τις απογευματινές ώρες 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για:

α) Να διεκπεραιωθούν οι αυξημένες και επείγουσες 
εργασίες της διοικητικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ορ-
γανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παι-
δείας Δήμου Βόλβης»,

β) την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δι-
οικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και την αποστολή τους 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης,

γ) την παρακολούθηση των προγραμμάτων που εφαρ-
μόζονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στο πρόγραμμα 
Βοήθεια στο Σπίτι, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία με 
αμοιβή στο προσωπικό του ΟΚΠΑΠ του Δήμου Βόλβης 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως εξειδικεύονται 
παραπάνω, μέσα στα όρια που προβλέπει το άρθρο 20 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) για το έτος 2023 ως εξής:

Απογευματινή 
υπερωριακή 

εργασία μέχρι 
22η ώρα

Αριθμός προτεινόμενων 
υπαλλήλων κατά κλάδο Άτομα Ώρες

Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος που 
συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων του ΟΚΠΑΠ του 
Δήμου Βόλβης, παρακολουθεί τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ και Βοήθεια 
στο Σπίτι πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας του.

1 240

Σύνολο 1 240
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλ-
ληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν 
είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπη-
ρεσίας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και έλεγχο 
πραγματικής παροχής της πρόσθετης απασχόλησης, 
ο οποίος και θα βεβαιώνει την πραγματοποίησή της, 
ορίζεται ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
του προϋπολογισμού του έτους 2023 του ΟΚΠΑΠ του 
Δήμου Βόλβης που έχει ως εξής:

1) Στον ΚΑΕ 2.15.6042.01 αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
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ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρακτικογρά-
φοι))» θα προβλεφθεί εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
1.000,00 ευρώ και στον Κ.Α 2.15.6054.05 «εργοδοτικές 
εισφορές για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές πρακτικογράφου» ποσού 
500,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Απολλωνία, 22 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02060092511220004*




