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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020».

2

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.) με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3

Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 138156
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

Αρ. Φύλλου 5856

2. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και
ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄ 2473/2015)
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του
ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3
αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10138 final/17.12.2014
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί έγκρισης
του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020»,
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όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2018) 8937
final/13.12.2018 απόφαση της ΕΕ.
10. Την υπό στοιχεία C(2020)8589 από 30.11.2020
εγκριτική απόφαση της ΕΕ για το αναθεωρημένο ΕΠ ΜΔΤ.
11. Το υπ’ αρ. 2704/15.12.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ
ΜΔΤ, περί αίτησης αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης
πόρων του ΕΠ ΜΔΤ.
12. Το υπ’ αρ. 135383/18-12-2020 (Ορθή Επανάληψη
23-12-2020) ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Το υπ’ αρ. 135459/18-12-2020 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
14. Την υπ’ αρ. 137361/23-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 4314/2014 για το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
2014 - 2020».
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020» ως ακολούθως:

Τεύχος B’ 5856/31.12.2020

Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή/Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του
14 Επιχειρησιακού Προγράμματος στη 125,00%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.

126,15%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων
δεν μπορεί να υπερβεί το 126,15% ύψους 655.773.830 €
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει
να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην
προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

1

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ

Ι

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικό124,00%
τητας και αποτελεσματικότητας του
Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες

3

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικό140,00%
τητας και αποτελεσματικότητας του
Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

4

Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρ140,00%
νησης στις 11 περιφέρειες

5

Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρ139,00%
νησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

6

Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρ127,00%
νησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή/Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του
13
124,00%
Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 11
περιφέρειες

(2)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.) με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αρ. 131993 - 11.12.2020 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η τήρηση των όρων της υπό στοιχεία 36530/ΥΠΕ/5/01549/Ε/
ν. 3299/04/24.08.2011 (Β’ 1947) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 του επενδυτικού σχεδίου της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.) με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ», που αφορά στην ίδρυση σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά ισχύος 99,45
kW, στη Θέση ΑΡΚΟΥΔΟΡΑΧΗ του Δήμου Θερμού, της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με τους εξής όρους:
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1. Ολοκλήρωση Επένδυσης
Δικαιούχος - Επωνυμία και ΑΦΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.

Συνολική επένδυση:

460.420,45 €

Κυρώσεις

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης

300.000,00 €

Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση:

120.000,00 €

Εκταμιευθείσα
επιχορήγηση:

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή

120.000,00 €

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Επιστρεπτέο Ποσό

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

800131179
0,00 €
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

13.03.2012

Υφιστάμενη Δυναμικότητα
πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Δυναμικότητα
που δημιουργήθηκε

Υφιστάμενη Ισχύς πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε

99,45

Υφιστάμενες ΕΜΕ πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν

0,00

Μέγεθος Επιχείρησης

149.936,00

Πολύ Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης
Πηγές χρηματοδότησης

Ποσά

Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή

85.000,00 €

28,33%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου

120.000,00 €

40,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο

95.000,00 €

31,67%

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

300.000,00 €

100,00%

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €),
στην επένδυση με την υπό στοιχεία 36530/ΥΠΕ/5/01549/Ε/ν. 3299/04/24.08.2011 (Β’ 1947) απόφαση υπαγωγής.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο
για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη
της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και την παρ. 7
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21.7.2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 53015/10624
(3)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το έτος 2021.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει σήμερα,
δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
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ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,συγχώνευση,μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
θ) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
ι) του ν. 3746/2009 και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 76
και την υπό στοιχεία 10894/Δ1/1652/9-3-2009 απόφαση
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Β΄ 482), όπως ισχύουν,
κ) του ν. 2639/1998, του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση
Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)»
και του ν. 4144/2013, όπως ισχύουν,
λ) του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40),
μ) της παρ. 6 του άρθρου 5 και του άρθρου 17 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
3. Την υπό στοιχεία 35963/ΓΔ1.410/2019 υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,στον
Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των
Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.Ε.Π.Ε.» (Β΄ 1800),
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251).
5. Του άρθρου 37 ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
Oργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
6. Του ν. 3845/2010/(Α΄ 65) και ιδίως τις μνημονιακές
υποχρεώσεις που απορρέουν (παράρτημα ΙΙΙ παρ. 22 και
παράρτημα 3), όπως ισχύει και αφορούν την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και
της εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή
της εργατικής νομοθεσίας.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στον
ΑΛΕ 2120201001: 800.000,00 € περίπου, του Ε.Φ. 1033-
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208-0000000 του προϋπολογισμού έτους 2021, για την
οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 51751/10209/17.12.2020
απόφαση έγκριση, δέσμευσης πίστωσης με Α.Δ.Α.
ΨΠΚΙ46ΜΛΤΚ-ΝΨΞ.
8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε.
για:
α) τη Διενέργεια ελέγχων στους τόπους εργασίας για
την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας,
β) επίλυση Εργατικών διαφορών,
γ) την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης
εργασίας,
δ) τις υποχρεώσεις του Σ.ΕΠ.Ε. που απορρέουν ιδίως
από τον ν. 4046/2012 και τον ν. 4093/2012.
9. Την υπ’ αρ. 52013/403 της 16-12-2020, εισήγηση του
Αν. Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5ε του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 900 υπαλλήλων περίπου που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και συνδράμουν στο έργο του, για τους λόγους που αναφέρονται
στο προοίμιο (παρ. 8) της απόφασης για το έτος 2021. Ο
ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή
να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού
των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 120 ώρες ανά υπάλληλο
το εξάμηνο.
Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από
15:00 μέχρι 22:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση
ορίζονται οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Ε.Π.Ε και για την Κεντρική Υπηρεσία ο Γενικός
Επιθεωρητής του Σ.Ε.Π.Ε, οι οποίοι θα βεβαιώνουν την
πραγματοποίηση των υπερωριών και την εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31/12/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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