E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.03.31 09:15:53
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

11323

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) για την πρόσληψη των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας για ένα (1) έτος.

2

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9
του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.

3

Παράταση αναστολής λειτουργίας Φορολογικής
και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της Α1046/12-3-2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Β’856) έως και 10.4.2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39753/Θ1
(1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) για την πρόσληψη των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας για ένα (1) έτος.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν. 1920/1991 (Α΄ 11) «Κύρωση της από
24-12-1990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών
Λειτουργών» (Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), με το άρθρο 95
του ν. 4485/2017(Α΄ 114), με το άρθρο 1 του ν. 4511/2018
(Α΄ 2) και με το άρθρο 48 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
β) των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42)
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκαν και ισχύουν
με το άρθρο 6 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και με την παρ.
4 του άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

Αρ. Φύλλου 1086

2. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.
3. Το άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το π.δ 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8)
απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους
Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για ένα (1) έτος η κατ' εξαίρεση πενταετής προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του
ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2020
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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Αριθμ. οικ. 12889/2020

(2)

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των
βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων
8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του
ν. 4251/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 της από
11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» αναφορικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής
και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που
εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και
του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) αντίστοιχα, καθώς και των
βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9
του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης
διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 και τον καθορισμό προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
γ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
δ) του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 5),
ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149), όπως ισχύει,
2. Την με αριθμό 12687/2020 κοινή απόφαση (Β΄ 939)
των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης
και Ασύλου σχετικά με την αναστολή της υπηρεσίας της
υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου.
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3. Την αναγκαιότητα παράτασης της ισχύος των αδειών
διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 και
του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων
κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014
και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του
άρθρου 25 του ν. 4251/2014 λόγω της αναστολής της
υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού των υπηρεσιών
μετανάστευσης και ασύλου των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και της διεύθυνσης μεταναστευτικής
πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα,
οι οποίοι έληξαν από την 11η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και 11 Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή
τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4251/2014 και του
π.δ. 106/2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν
από 12 Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5) μήνες από την
αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η
Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
2. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8
και 9 του ν. 4251/2014 και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης
διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες
έληξαν πριν την 12η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η
ανανέωσή τους σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις, καθώς
και όσες λήγουν από 13η Μαρτίου 2020 έως και την 12η
Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5)
μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι
έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα
έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
3. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης
των τίτλων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης έως
την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωσή
τους, τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες.
Η ισχύς των τίτλων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των
ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη λήξη τους.
4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά
το διάστημα από την 12η Μαρτίου έως και την 10η Απριλίου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση
άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρησης
εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και
του π.δ. 106/2007, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη
σχετική αίτησή τους το αργότερο έως την 10η Μαΐου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. Α.1057
(3)
Παράταση αναστολής λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το
χρονικό διάστημα από της λήξεως της Α1046/
12-3-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’856) έως και
10.4.2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2.
β) Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (ΦΕΚ 956/
Β΄/21.3.2020) κοινής απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας
για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020»,
γ) της υποπερ. αα) περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14
του υποκεφαλαίου Γ΄ του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανε-
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ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του πρώτου μέρους
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις»,
δ) της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017
(ΦΕΚ 968/Α΄/22-03-2017) απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Την αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική
παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας
για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της Α1046/
12-3-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’856) έως και 10.4.2020. Από την
ως άνω αναστολή εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες
και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση
πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02010863003200004*

