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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σύμης Νομού
Δωδεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΗΣ (Δ.Π.Π.Κ.Σ.)».

2

Ανανέωση απαγόρευσης θήρας όλων των θηραμάτων, για τρία ακόμη έτη, σε έκταση σαράντα
δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που
περιλαμβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου
Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) «ΚΟΥΡΙ» περιφέρειας Δήμου
Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

3

Μείωση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

4

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και υπερωριακής
εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33915
(1)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΗΣ
(Δ.Π.Π.Κ.Σ.)».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

Αρ. Φύλλου 3841

β) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47).
γ) Του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της ΣυμμετοχήςΒελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”» (Α΄133).
δ) Του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
στ) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Kύρωση
της από 31.12.2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του
Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (Α΄98).
ζ) Της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53).
η) Του άρθρου 219 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄143).
θ) Του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄236).
2. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.
3. Την υπ’ αρ. οικ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο με αριθμό
11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων των δήμων».
4. Την υπ΄αρ. 2220/25.05.2001 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί σύστασης
Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Σύμης Ν. Δωδεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΜΗΣ (Δ.Π.Π.Κ.Σ.)» (Β΄774).
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5. Την 121/29.06.2020 απόφαση του Δημάρχου Σύμης περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης, αναφορικά
με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΗΣ
(Δ.Π.Π.Κ.Σ.)».
6. Την υπ’ αρ. 66/07.07.2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σύμης, με θέμα την κατάργηση
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΗΣ (Δ.Π.Π.Κ.Σ.)».
7. Την υπ΄αρ. 33775/05.08.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 691ΘΟΡ1Ι-77Π), περί επικύρωσης της νομιμότητας της 66/2020
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύμης, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΗΣ (Δ.Π.Π.Κ.Σ.)», το
οποίο συστάθηκε με την υπ΄αρ. 2220/25.05.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(Β΄774).
Από την έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του
νομικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο Σύμης,
ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα
εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από
το Δήμο ή κατά του Δήμου χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση και χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.
Εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω πράξης, ο Δήμος συστήνει επιτροπή για τη διενέργεια
απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων
που μεταβιβάζονται σε αυτόν από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλεται στον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοδευόμενη από απόσπασμα
της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα
αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Δήμο ακίνητα, καθώς
και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.
Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο
που καταργείται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό
του Δήμου Σύμης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 219
του ν. 3584/2007.
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Σύμης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2020
Ο Ασκών καθήκοντα
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Τεύχος B’ 3841/10.09.2020

Αριθμ. 91691
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας όλων των θηραμάτων, για τρία ακόμη έτη, σε έκταση σαράντα
δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που
περιλαμβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου
Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) «ΚΟΥΡΙ» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του Δασικού
Κώδικα (ν.δ. 86/1969 - Α΄ 7), όπως έχει προστεθεί με την
παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ.
86/1969 “περί Δασικού Κώδικος”» (Α΄205).
2. Την υπ΄αρ. 414985/85 κοινή υπουργική απόφαση
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄757),
όπως ισχύει σήμερα.
3. Τo π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» και ειδικότερα του άρθρου 1.
4. Την υπ΄αρ. 78006/2538/01-07-1994 διαταγή του
Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Α΄107).
6. Τον ν. 2647/1997 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87).
8. Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄234).
9. Τον ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις» (Α΄60).
10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
11. Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄21).
12. Την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/12 (Β΄415)
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ..” (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών»
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979,
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
13. Τις υπ΄ αρ. 44034/2520/28-05-1976 (Β΄769) και
158443/2582/25-6-1981 (Β΄405) αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας περί ιδρύσεως και επεκτάσεως-τροποποι-
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ήσεως ορίων μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής
Δήμου Κοζάνης, Νομού Κοζάνης
14. Την υπ΄ αρ. 110615/1427/07-07-2014 (Δ΄397) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας περί κατάργησης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής
«Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.
15. Την υπ΄αρ. 59905/700/15-9-2014 (Β΄2497) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας περί απαγόρευσης
κυνηγίου όλων των θηραμάτων για (3) τρία χρόνια σε
έκταση 42.000 στρ., που περιλαμβάνει τα όρια του καταργηθέντος Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
16. Την υπ΄ αρ. 86712/23-06-2017 (Β΄2319) απόφαση
Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Ανανέωση Απαγόρευσης θήρας
όλων των θηραμάτων, για τρία ακόμη έτη, σε έκταση
σαράντα δύο χιλιάδων (42.000 στρ.), που περιλαμβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.)
"ΚΟΥΡΙ" περιφέρειας Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης».
17. Την υπ΄ αρ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία διορίστηκε
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρπου.
18. Την υπ΄αρ. 75532/02-06-2017(ΑΔΑ 6ΕΥΧΟΡ1Γ-Λ1Ο)
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με την οποία ορίστηκε
ως Αναπληρωτής του Συντονιστή ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων ο Παπαευθυμίου Νικόλαος του Γρηγορίου.
19. Την υπ΄αρ. οικ. 82395/01-6-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας «Μετάβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας” στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και
στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων» (Β΄2352).
20. Την υπ΄αρ. 78468/08-07-2020 θετική εισήγηση του
Δασαρχείου Κοζάνης.
21. Την υπ΄αρ. 27/01-06-2020 σύμφωνη γνώμη του
Κ.Σ. Κοζάνης
22. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.
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23. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές
συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι η πανίδα
παρά την παρέλευση των τριών ετών απαγόρευσης της
θήρας, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να
επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ΄ αρ. 86712/23-06-2017
(Β΄2319) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας «Ανανέωση Απαγόρευσης θήρας όλων των θηραμάτων, για τρία ακόμη
έτη, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000 στρ.), που
περιλαμβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας
Ζωής (Κ.Α.Ζ.) "ΚΟΥΡΙ" περιφέρειας Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», και απαγορεύουμε το
κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι
για τις κυνηγετικές περιόδους 2021-2022, 2022-2023 και
2023-2024, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαμβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) «ΚΟΥΡΙ» του Δήμου
Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης η οποία
απεικονίζεται στο συνημμένο χάρτη και της οποίας τα
όρια έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από το άκρο της πόλεως Κοζάνης, ακολουθεί
το δημόσιο δρόμο προς Σέρβια μέχρι κτήματος Τσελίκα,
από εκεί ακολουθεί το ρέμα άκρο του δάσους Πετρανών
όπου υπάρχει και παράλληλο μονοπάτι και φθάνει στην
Τ.Κ Πτελέας, από εκεί με κατεύθυνση προς βορρά ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο Πτελέας-Δρεπάνου μέχρι
να συναντήσει το δημόσιο δρόμο προς Κοζάνη μέχρι
παρακαμπτηρίου προς Πτολεμαΐδα, από εκεί στην Τ.Κ.
Κοίλων. Από Κοίλα ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς
Ν. Νικόπολη, στην συνέχεια αγροτικό δρόμο προς Βατερό μέχρι συναντήσεως Δημοσίου Δρόμου ΚοζάνηςΚαστοριάς και από εκεί ακολουθεί το δημόσιο δρόμο
Βατερού-Κοζάνης μέχρι το σημείο από όπου άρχισε, ήτοι
άκρο πόλεως Κοζάνης.
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η
προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου
και εν γένει της πανίδας της περιοχής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους,
Δημοτικούς Υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και
σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Κοζάνη, 4 Αυγούστου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 148
(3)
Μείωση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
[συνεδρίαση 13η/29-7-2020]
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4314/2014 κεφάλαιο Β΄ «Ρύθμιση Θεμάτων καταργούμενων Οργανισμών
Λαϊκών Αγορών» (Α΄265).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Β΄145).
5. Το άρθρο 36 του ν. 4497/2017, όπως ισχύει, περί έκδοσης και είσπραξης από την Περιφέρεια του Ημερήσιου
τέλους Λαϊκών Αγορών (Α΄171).
6. Τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α΄134), και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
7. Την υπ΄ αρ. 37419/13479/08-5-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄1661).
8. Την υπ΄ αρ. 499022/02.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 688).
9. Την υπ΄ αρ. 329/27-12-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020» (ΑΔΑ:
6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ).
10. Την υπ΄ αρ. 133615/33583/02.01.2020 απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2020 της Περιφέρειας Αττικής.
11. Την υπ΄ αρ. 329/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση σχεδίου Κανονι-
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σμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4497/2017» (Β΄5404).
12. Τις υπ΄αρ. 19024/17-3-2020, 20006/20-3-2020, 20040/
22-3-2020, 21268/28-3-2020 και 23451/7-4-2020 κοινές
υπουργικές αποφάσεις προς περιορισμό της διασποράς
του covid-19.
13. Την υπ΄ αρ. 36/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί καθορισμού του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι πωλητές Λαϊκών
Αγορών και καθορισμού ποσοστού απόδοσης επί του
ανταποδοτικού τέλους προς τις Ομοσπονδίες Πωλητών
Λαϊκών Αγορών (Β΄533).
14. Την υπ΄αρ. 1327/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ7Λ7-06Ρ).
15. Την υπ΄ αρ. 537795/24-7-2020 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής.
16. Το υπ΄ αρ. 553540/29-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
αποφασίζουμε:
Τη μείωση του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, που
καθορίστηκε να καταβάλουν οι πωλητές λαϊκών αγορών
με την υπ΄ αρ. 36/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, κατά 50%, οριζόντια προς το σύνολο των
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας Αττικής για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2020.
Με τη μείωση του ανταποδοτικού τέλους για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2020 το κόστος επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής
για το 2020 ανέρχεται στο ποσό των 675.627,3 ευρώ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 175917
(4)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και υπερωριακής
εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
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ΟΤΑ», του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις υπουργείου Υποδομών» (Α΄139).
2. Την υπ΄ αρ. 15840/156612/04-10-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της υπ΄αρ. 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης-επικαιροποίησης
του π.δ. 129/2010 (Α΄222) “Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας” όπως ισχύει» (Β΄4788).
3. Την υπ΄ αρ. 7554/29-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων
Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες των Περιφερειακών
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: Ω9Λ57ΛΡ-Π12).
4. Τα άρθρα 66 και 67 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4337/2015, (Α΄129)
που ορίζει ότι «Για τα Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ισχύουν
οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (Α΄204), πλην της παρ. 3
του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, των παρ.
2 και 3 του άρθρου 3, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, της
παρ. 1 του άρθρου 9, των παρ. 1, 3 και 6 του άρθρου 12,
της παρ. 6α του άρθρου 13 και του άρθρου 14».
6. Το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου», του ν. 4354/2015
(Α΄176), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει.
8. Το ν. 4555/2018 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (Α΄133) κ.λπ.
9. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄176)», σελ. 17, άρθρο 20 «Αποζημίωση
για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου».
10. Την υπ΄ αρ. 2/1757/0026/17/10-01-2017 (Β΄17)
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
11. Την υπ΄αρ. 2042/18063/15-02-2019 απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄694).
12. Το υπ΄ αρ. 149112/07-07-2020 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων «Εισήγηση-τεκμηριωμένο πρωτογενές αίτημα υπερωριακής εργασίας
(Β΄ εξάμηνο 2020 ΚΑΕ 0511) και τεκμηριωμένο αίτημα
υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών(Β΄ εξάμηνο
2020 ΚΑΕ 0512)».
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13. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.
14. Την υπ΄αρ. 1626/10-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ0Χ7ΛΡ-787)
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.0512.01,
02.073.0511.01) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με α/α
1626 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ.: 1695.
15. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
του Τμήματος Αθλητισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας. Ενδεικτικά οι ανάγκες αυτές αφορούν:
1) Της απασχόλησης των υπαλλήλων του Τμήματος
της Διεύθυνσης για την προετοιμασία και τη Διοργάνωση των αθλητικών και θεσμοθετημένων εκδηλώσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός κανονικού ωραρίου,
καθώς και για την Οργάνωση επισκέψεων επισήμων και
φορέων που αφορούν τις ανωτέρω εκδηλώσεις και οι
οποίες διενεργούνται σε αργίες, σε 24ωρη βάση καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για τον
έλεγχο της Επιτροπής υλικών και αγαθών των πολιτιστικών, αθλητικών και θεσμοθετημένων εκδηλώσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός κανονικού ωραρίου
και για διεκπεραιώσεις της Διεύθυνσης που αφορούν
εισηγήσεις, εκκαθάριση δαπανών, αναρτήσεις (ΑΔΑ,
ΑΔΑΜ).
2) Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων των
Ιδιωτικών Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
3) Της συμμετοχής των υπαλλήλων
• Σε προγράμματα αθλητικών φορέων, για τον συντονισμό των δράσεών τους, την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων
ανάπτυξης Αθλητικού Τουρισμού και προβολής της
Περιφέρειας.
• Σε αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες το αρμόδιο Τμήμα είναι συνδιοργανωτής.
• Σε επιτροπές παραλαβής ειδών ή εργασιών, για την
διαπίστωση και βεβαίωση καλής εκτέλεσης αυτών και η
οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός ωραρίου
Υπηρεσίας.
• Σε ενημερωτικές συσκέψεις συλλόγων-φορέων για
θέματα Αθλητικού Τουρισμού και επικοινωνία με συναρμόδιους φορείς.
• Σε ημερίδες και συνέδρια που αφορούν τα ανωτέρω,
αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή και υπερωριακής εργασίας κατά τις
νυκτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών δυο (2) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τουρισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το δεύτερο εξάμηνο
του έτους 2020 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
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Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης μέχρι 240 ώρες συνολικά και υπερωριακής εργασίας
κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 192 ώρες συνολικά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους 2020 για δυο (2) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του
Τμήματος Αθλητισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ως κατωτέρω:
Υπερωρίες: Δύο (2) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι (120)
ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 = 2 Χ 120 = 240
ώρες.
Νυκτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών: Δύο (2) υπάλληλοι με ενενήντα έξι (96) ώρες για
το δεύτερο εξάμηνο του 2020 = 2 Χ 96 = 192 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή και υπερωριακής εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών,
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το χρο-

39383

νικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε
υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο, θα γίνει με απόφασή
μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.300
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του φορέα 073 και του
ΚΑΕ 0511 και 0512.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού των
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 28 Ιουλίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3841/10.09.2020

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.

*02038411009200008*

