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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευτών,
των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων συνοδών σκύλων- ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

2

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων
καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις)
στις 21 και 22.11.2019 στις Κοινότητες Ποταμιάς,
Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων, Θεολόγου
και Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/
27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄),
όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1466
(1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευτών, των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων συνοδών σκύλων- ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/2015), όπως προστέ-

Αρ. Φύλλου 4820

θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4583/2018
(ΦΕΚ 212/Α΄/2018).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 περί
την Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
3) Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960/22-03-2017 απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) (ΦΕΚ 968/Β΄/2017).
4) α) Την αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη (ΦΕΚ 3051/Β΄/
26-7-2019).
β) Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-01-2013 (ΦΕΚ
130/Β΄/28-01-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
5) Την αριθμ. Δ6Α1112903 ΕΞ2014/31-07-2014 (ΦΕΚ
2153/Β΄/06-08-2014) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί Μεταβίβασης εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στου προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων,
Υποδ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών τμημάτων, καθώς
και στους υπευθύνους αυτοτελών γραφείων και γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων», όπως ισχύει σε συνδυασμό με την διάταξη της
παραγράφου 10 άρθρου 41 του ν 4389/2016.
6) Τις διατάξεις του ν. 1104/29.12.1980 (ΦΕΚ 298/Α΄/
29.12.1980) «Περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες».
7) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ
65/Α΄/1982), για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση
και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών, στο Δημόσιο Τομέα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του
ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α΄/1982).
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8) Την αριθμ. 3147/6.10.82 πράξη της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών περί έγκρισης αποστολής οποιουδήποτε προσώπου από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς
του Δημόσιου Τομέα στο εξωτερικό, για εκπροσώπηση
σε Διεθνείς Οργανισμούς διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εκπαίδευση και εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας.
9) Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξη «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
και το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.
4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
10) Το αριθμ. ΔΣΤΕΠ Ε 1154660ΕΞ 2019/11-11-2019
έγγραφό της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών
Ελέγχων και Παραβάσεων της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων
και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.
11) Την αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1158228 ΕΞ 2019/14-112019 βεβαίωση ύπαρξη πίστωσης της ΓΔΟΥ της Α.Α.Δ.Ε.
12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι δεν
θα υπερβεί το συνολικό ποσό των 155.000 ευρώ περίπου ετησίως και θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα
εγγραφούν για το σκοπό αυτό στους ΑΛΕ 2420403001,
2420404001 και 2420405001 των νομαρχιακών προϋπολογισμών των Τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε (Ε.Φ 1023 801
043), εντός των ανώτατων ορίων του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε τρέχοντος έτους και των επόμενων
οικονομικών ετών 2020 και 2021, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό του αριθμού επιτρεπόμενων ημερών
εκτός έδρας για τα έτη 2019, 2020 και 2021 στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων, που διοργανώνει η Τελωνειακή
Υπηρεσία, για εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους συνοδούς
σκύλων – ανιχνευτών, καθώς και για βοηθούς εκπαιδευτές ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
200
ΒΟΗΘΟΙ
200
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
120
ΣΥΝΟΔΟΙ
2. Οι πραγματοποιούμενες εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης θα συμψηφίζονται κατά περίπτωση με την εκάστοτε εκδιδόμενη απόφαση μετακίνησης.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τεύχος B’ 4820/24.12.2019

Αριθμ. Α.1465
(2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες
βροχοπτώσεις) στις 21 και 22.11.2019 στις Κοινότητες Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων, Θεολόγου και Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και
Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α΄),
όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ2/
09.07.2019 (2901 Β’) «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (Β΄3051/26-7-2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. 8378/22-11-2019 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ω0ΚΞ46ΜΤΛΒ9ΤΑ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 21 Μαΐου
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2020 οι Κοινότητες Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών,
Λιμεναρίων και Θεολόγου του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις)
που εκδηλώθηκαν στις 21-11-2019 στις παραπάνω
περιοχές.
12. Την αριθμ. 8425/25-11-2019 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ψ38Ε46ΜΤΛΒΚΙΚ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 21 Μαΐου 2020 η Κοινότητα Παναγιάς του Δήμου Θάσου της
Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που
εκδηλώθηκαν στις 21 και 22-11-2019 στην παραπάνω
περιοχή.
13. Το αριθμ. 14322/26-11-2019 αίτημα του Δημάρχου Θάσου προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα:
«Παράταση και αναστολή προθεσμιών καταβολής
φόρων, εισφορών, τελών και λοιπών οφειλών των υπόχρεων στη Νήσο Θάσου που επλήγη από πλημμυρικά
φαινόμενα».
14. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 21.05.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών
προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια
εγκατάσταση (έδρα) στις Κοινότητες Ποταμιάς, Θάσου,
Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων, Θεολόγου και Παναγιάς
του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που λήγουν ή έληξαν από 21-11-2019
μέχρι και την 21.05.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και
για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και
οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 21.05.2020 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την
21-11-2019 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Α.1464
(3)
Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ
1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ
170 Α΄), όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 170), «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.»,
όπως ισχύoυν.
2. Τις αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β’) περί αποδεικτικού ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 και ΠΟΛ
1275/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β’) περί βεβαίωσης οφειλής
άρθρου 12 ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν.
5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130
Β΄ και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
6. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 (ΦΕΚ 2901 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
10. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης περί
αποδεικτικού ενημερότητας ώστε να διευκολύνονται
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περαιτέρω οι πράξεις της διανομής κοινών ακινήτων,
της ανταλλαγής κοινών ακινήτων, της σύστασης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και της τροποποίησης
αυτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων
του Δημοσίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της
σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού χωρίς
τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη.
Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση που το αποδεικτικό
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ζητείται για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση
αυτών, δεν απαιτείται διασφάλιση, εάν ο οφειλέτης αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος
που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του
φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Στις ως άνω περιπτώσεις θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού η αντίστοιχη επισημείωση.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα , 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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