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ΑΠΟΦΑΣΕ1Σ

Αριθμ Δ1 α/ΓΠ`οικ. 29519

Επιβολή πρασωβnrών μέτρων σmυς θρησκευτι-
κούςχώρουςλατρείαςγIατηνπροοτcισίατηcδη-
μόσιας ιηnείας έναντι του κορωνc«μσύ cΟγιD-Ί 8,
για τσ χρονικό διάστημα από i 752Ό2Ο έως κα!
5.6.2Ο20.

α ΥΠΟΥΡΓΌ1
rΙΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑ1 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΓΕ1ΑΣ

Έχονταc υπόψη :
1 . Τις διατάξεις:

αΤουάρθρσυπριimωτηςαπό25.2Υ2820ΠράξηςΝο-
μοθετικού Περιεχομένοι) qΚατεπ€(γοντα μέτρα αποφυ-
γήξ κm πΞριορισμού τηξ διάδοσης κορωνθ.ι`ούD (Α' 42)
και ιδ(ως της περ. στ`της παρ. 2 Κα Της Περ. 6' Της ΤΤαρ.
4 αυτού, όπως αwή !cυρώΒηκε μΕ το άρθρο πρώτο του
ν. 4682/2Θ20 ίΑ` 76},

β.τουπJ5.Τ8/2α18«ΟρψανισμόςτοιjΥπουργείcιυπcυ-
δείας,Έρευ\/αςκαιΘρψκευμάτιιn/»(Α'31),

γ. τω π.δ. 121 /2Ο17 φcΟργανισμόξ τΌυ Υnουργε(ου
ΥΥείας» (Α' 148),

δ. του π`δ. 81/2Ο19 αΣύςπαση, ςιυγχώξυση, μετDνο-
μασ{α eααι κατάργηση Υπουργείωy και καθοριαμός των
αρμοδιοτήτων τους -Μεmφσρά υπηρεσιών και αρμο-
δtοτήτων μεταξύ Υrτουργεώνp {Α' 1 19),

ε. του π.δ` 83/2019 ώιοριαμός Αmπροέδρου της
Κυβ€ρνηαης, Υπσιφψών, Ανσπληρωτών ΥπεΣιjργών και
γφιjπουργώω (Α' ι 2 Ί ).

2. Την υn' αρ. Δ 1 Q/[ΙΙ.ακ.23Ο93/δ.42020 κοινή απόφα-
ση των ΥΠΌυρψώ/ ΠαιδΕίσς και Θρησιεει;μάτ™/ tξαι Υψεi-
ας «Εnιβολή τσυ μέτρου της προcωρ{ής α7ταγόρευσης
της τέλΞσηζ ιαάθε είδους λεποLjβ\ηών mι ιεροπραξιών
στωςΘρησχειmωύςχώρσιΗ;λατρει'αξγιατοχρ™κόδr
άστημα mό 12,42Ο2Ο έως καί 20.4.202ΟΗ {Βt 1 Τ78}, όπως
η |αχύς αιJτής ΠαρατdΘηκε αρχικώς  με τη\/ υ7τ` αρ. ΔΊ α/
m™κ25763/Ί6,4`2β2Όmtνήαm5φασητωrγπουργώπαι-
δείαςκαθρησ™μάτψνκαιΥγΕίας«Πφράτασηισχύοςτης
αριθμ Δι α/Γ.Π.οικ.23093/6,4,2Ο20 κοινήc αnύφασης των
ΥτίουργώΠαιδώαςκαιΘρησκευμά™:r\nςnιΥγείας(ΒΊΊ7$
έωςκnιτίς28.4j?020»(Β'1471)ιtσιπαρατάθηκεξκν6c}ι!με
την υπ' αρ. Δ1 Q/ΓΓLο[ιL2 7283/28.4.202Ο κοινή απόφαση
των Υποιιρ\«ί!\r Παιδε]α; κα! Θρησκευμάτων ιαι Υγείας

απαράταση {σχύος της αρίθμ` Δ 1 α/rΠ.οικι23Q93/6.4.202Ο
κΌ!νής απόφασης των Υnουργών ΠαιδΕίας κοι Θρησκευ-
μάτων και Υτείας (Β' ι ι 78) έως και τις 3.52020» ίΒ' Ί δ28).

3.Τηνυπ'αρ.Δ1α7ΓΠ.οικ27807/2,5.2Ο20κοrνήα7τόφα-
ση των ΥπουρΎών ΠαιδΕίας και ΘρησκΕυμάτων και ΎΎε[-
ας «Επιβολή τοι} μέτρου της προσωρινής απαyόρευσης
της τέλεσης λειτΌυργιών κα1 ίεροπραξιών στοι1ς Θρη-
σκευτικούζχώρουςλατρΕίαςκαιμέτραΠΡΟσmσ{αςτης
δημόσιαξυγε1αςέναπιτουκQρωνοτούCΟν|D-19στους
χώρους αυτοώς για το χρΌνικό διάστημα από 4.5.2020
έως και ι6.5.2Ο2Ο» (ΒΙ ι643).

4. Την από 1 ι .5.202Ο εισήγηση της Εθνικής Ε™τρο~
πήςΓ1ρσστασ(αςΔημόσιαζΥΎείαςέναwιτουκαρωνο.ί.ού
CΟν]D-i9.

5. Την υπ' αρ. Β2α/οικ.29370/1 1 `5.202σ βεβαίωση της
Δ]εύθυνσης Π ροίjπσλογισμού και Δημοσιονσμ[κιίni Ανα-
φορώψτΌυΥπpυργε|ουΥγΕίας,σύμψιώναμετηνοπο{αη
έκδοσητηςπαρούσαςαπόφασηςδενπροκαλείδαπάνη
σεβάροςτουκρατικούπρούπολογισμού,αποφασίζουμε:

ΆρΘρο μόνο
Ί . Εππρέπεται η τέλεση λειωυργιών, λmρειmκών συ-

νάξεων, ΈΕροπραξιών, μυπηρίων κm κάθ€ ΕίδQυς Θβη-
σκευτιιtήζ τελΕτής, καθώς και η προοέλευαη προσώrιων
για ατσμικη ή κατ' ιδίαν nροσευχή α όλους ανεξαιρέ-
τως τσυς χώρους 8ρησκευτικής λατρείας (ώθε είδους
και κάθε νομικού, κανQνικού και Εν γένε! Θρησκ€υτικού
καθεστώτος ναών και ™ρεκκλησίtμν, ευκτηρ`'ω`/ οίκων,
τεμενών, συναγψν ιξ.λπ.} κάθε δόΥματαζ και Θρησικει-
ας,m/εξαρτήτωςμεγέθουςκαtχωρητικότητάςτΌυς,στο
σύνολο της Εrrικράτ&Qζ μόνο υπό τ!ς ακόλσιι8ες nροΟ-
ποΘέσ€ις, για προληπrικούς λόγους δημόσιας υγε;ίας

α) ο μ€γιστοζ αριθμάξ Cπάμων που εππρέπεται να
παρίσταmι εντάς τω χώρου λατρείας πρΦκύπτει από
την τήρηση της αναλΌγίας ενός ατόμου ανά 10 τ.μ επι-
φάνειας, με ελάχιστη απόιπαη ενός rξQ` ημ[σεος (ίj)
μέτρου μεταξύ τους προς όλgξ τις κcπΕυθύνσεις. Στον
υπολογισμά τQυ προηγθύμενου εδαφ1ου περιλαμβά-
νεται αποκλειστικά και μόνο η εmφάν€!α του κύριου/
ωφέλιμσυ χώρου πΦυ εξυτιηρετΕί τ(ς λQψευτικές ανά-
γκεξ κα{ 6εν συμπερtλαμβάνοντΏι οι επιφάνειες τιιχόν
άλλωνόμορωνκυρίωνχώρωντουακινήτουπQι)εξυττη-
ρετούνδραcπηρ|ότητεξμηλατρΞυτ!κέc(π.χ.χώροίσεμt-
ναρών και αναγνωστη ρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων
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(π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρή-
στων κλπ. Ο κατά νόμο υnεύθυνος Θρησκευτικός λει~
τουργός οφει-λει να προχωρήσΕι στην εσωτερική δια-
μάρφωση του χώρου λατρε(ας ώστε να είναι Ώμέσως
διακριτές οι Θέσεις ίαρθίων ή καθημένων} Γιοι; μπΌρQύν
νcι καταλάβουν οί προσερχόμενοι ι€αι να διατηρείται ο
μέγιστσςαριθμόςτοί1ςεντόξτουορίουτηζπροαψαφερ-
Θείσας αναλογίας, καθώς κα η απόπαση τοιί ενός και
ημίσεος (Ί ,5)  μέτρου μΕταξύ τΌικ nρζ7ζ όλες τ1ζ κατευ-
Θύνσε)ζ,

β) σε rrερ|πτωση που η επιφάνεια του χώροιι λατρείας
υπερβα(νειταSΟΟτ,μ.,ωςμέγιστοζαριθμόςπαρ!σταμέ-
νων ορίζmαι ο Qρ!Θμός πενήντΉ (5Ο},

γ)νατηρούνταιόλοταΘεσmσθέι™προληmκάμέτρα
υγιεινήξ y(α την αποφυγή υετάδοσηξ του κορωνο-ιού
CΟνιD-19, όπως αυτά ανακοινώνσνταί από τον ΕΟΔγ και
από την Εθνική Εmτροπή Π ροστrΣςίίαξ Δη μόσιας Υγε[ας
έναντι του κορωνο`ι`ού CΟνίί}Ί 9.

2. α) Οι καά νόμο υπεύθυνα Θρησκευτικοί λειτουρ-
γά οφείλουν να διασφαλί\ζοιιν ότι ηρείται ανά πάσα
στιγμή ο μέγιστρς ξπιτρετιόμενας σιrνDλικόζ αριθμός
ατόμων, η mαλοψjα ένα άΊΌμ ανά 10 τ.μ., η cmόc™ση
του ενός καL ημίσεος (Ί,5) μέτρου με™ξύ τσυς, καβώς
και τα μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσηζ τοιj
κορωνο.ι.ού cΟνιD~19, όπως ορίζονται από την Εθν(κή
Επιτροή Προστmίαζ Δημόσιας ΥΥάας έναm τΌυ κσ-
ρtιwοΤQύcΟν|D-ι9.

β) Στιζ εισόδοι!ζ των Ηώρων λατρείας ιmάρχοι)ν υπcμ
χρεω™ά δυζ} οΊrαθμο| αντισηπττκών προς χρήση των
ττροσερχάμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτ!κό
ε{ναι υποχρεωrική κcπά την ε1σοδθ στο }μiλρο λQτρείας.

γ) Στις ε{σύόους των χώρων λατρε{αc στουc ΦποfΏυς
οι προσερχόμενοι δεν ε™τρέπeται να εισέλθουψ μΕ τα
υποδήματd τους, πρέ]τ€ι να m:άρχε! η δυνατότηm πλύ-
σηςτίίlνπDδlώνtμετήρησητηςαπόστασηςτουΕνύςκαι
ημίσεος(1,5)μέτρουήχρήσηςποδΌναρίων,ταοποίαδΕν
Θαεπαναχρησιμοποtούνται`Ται]ποδήματάτουςnρέπει
να τοπΌθετούπαι από τους ίώους Εντός σακούλας, η
οποία Θα κλείνει ερμητικά  Συψιίπάται κάθε σακούλα
υποδημάτωννατΌποΘετε{τα1ξεχωριcπάκαίχωρ(ςΕπα-
φήμΕ™ξύτCιυς.ΣεπερίτmισηπσυτολQτρΕυτικότυπικό
rτεριλαμβάνειτηχρήσηχαλιού*συνιστάταιοιπρσσερχό-
μενοιναφέρουνκαιναχρησιμοπο(ούνεντόξτσυχώρc}υ
λατρΕjαζ τΌ δικό τους χαλ1 ΠΡΟΟξυχής.

δ) ΑπαγQρεύεται η χρήση mιeυστών οργάνων. Εάν
κατάτοοικΕίολατρΕιπικότυmκόπροβλέπ€ταιηύπαρξη
χορωδίας ή cιμαδαής υμνωδίας/α!τσyγελ|ας Θρησκευ-
™κίinί ύμνων. από τσυς πιστσύς συνιστάται η αποφυ\ή
ΤΟΙjςήητήρησητσυλάχιστΌντριών(3)μέτρωνατόcπcΓ
σης μεταξύ τοψc.

ε}Καθ'άληηδιάρκε!απαραμονήςστοψχώρολατρεί-
ας συνιστάται η χρήση προστατευΊικής υφασμάτιης
μάσκGξαπότcωcπροαερχάμενους.rιατηνεξυπηρέrησή
τοοςπρέπεισεεμφανέςσημε(οκάθεχώρσυλατρείαςνα
έκειλrιφθείπρόνςιιαγιατΌναωγιςα(οεξοπλιομόυγιεwής
{)μρmμάντηλα ή χάρτtνες πετσέτες κλπj.

στ) Είναι Qπαραkητος α σι]χψός κπΘαρισμός Κα! η ΤD-
mκή qπώύμανση των επιφανε[ών πσυ αγγίζοιrται ίπ.χ.
κουπαστές. χερούλια, &οκό™ξς) ή χρησιμοποιούνται

γ!α την εκδήλωση τω Θρησχευ™ού φρονήμcπος από
ττοΜάτ`Ρόσωτ`CL

ζ) Στις εξόδc>υς των χώρων λατρείας τοποΘετούιrται
ιmοχρεωτίκά κάδοι yια την απόρριψη του χρησιμοποι-
ηθέντοςεξοπλισμούυγιειιήςίμάσκεc,γάντια,χCφτομά-
ντηλα, ποδονάρια κ.λπ.).

η} Με ευθύνη τΌυ κατά νόμο υπεύθυνου Θρησκειπικώ
λειτουργούεφαρμόζεταιούατημαελεΥχόμιη'ηςξ[σDδοψ
πρασώπων πο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγετα
ο συνωστισμός ™ι να τηρεΚQι η αnόσταση του ενός
και ημ{σεος ( 1,5) μέτρου μεταξύ τους, Ο εφαρμόζων το
σύστημα €λέγχου αναμονής στις ε{σόδους των χωρων
λατρείαζ φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα
προστασίας του (π.χ. μάσρξα, γάντια).

Θ} Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρ€{αξ ε1ναι
mοχρΕωτικός καθ` όλη την &άρκεtα λειτΌυργίΏς τοι)ξ.
ΣΞ περίπτωση χρήσης τεχνητΌύ κλίματισμού, πρέπει
να εξαc!φαλίζετα[ ταυτάχρονα ι(α φυσικόξ αερισμός μΞ
ανακτές τ]όρτες και παράθυραι

ι) Εφόσον κάποιοξ παβουσώσει συμπτώμαm ασθέ-
νειας, Θα πρέπει να απομακρύνΞm με ευθύνη του κατά
νόμο υπΕύθυνου Θρησκευτtκού λεrrωργαύ από τον
χώρολατρεξαςίτηρώνταςτ!ςαπαραίτητεςπροφι1λάξεις.
Εφόσον δΕν ε{ναι δυνατή η άμεση απομάκρυνσή τουr
πρέπει να απομονωθεί προσωρινά μέ)φι την ασφαλή
απομάκρυ\+σή του. αποφ€ύγΦντας την Επαφή με άλλα
άτομα. Για τον σκο7τό αυτό πρ€πεJ να έχεJ προβλεφθε{
ειδικός χώρος με εξαεριαμά, μάσκες, χQρτομάντηλα,
πλαστ!)ή σQκcyύλα για απόρριψη αυτών ιξα αντισηπτι-
κό χεριών.

ια)ΑενεmτρέπετqιηπραγματοποήσηγεύμcπΌςγιατη
λύσητηςηστείας(Ιφτάρ)εντόcτωνχώρωνλατρείαςή
σε βοηθητικούς χώρους αυτών. Με ευθύνη τΌυ υπεύθυ-
νουκατάνόμοΘρησι€ΕυτικούλΕΠΌυργού,επιτρέπΈταιη
διανομήτωνγξψάτωνσξατομικόπακέτα,τηρουμένων
των κανόνων προστασίαξ της δημόσιας υγείαξ έναντι
τουκορωνο`ιΌύccWID-1_9(καιιά'ωςτηξαπάcmασηςτου
ενός και ημίσεος (1,S) μέτρου μεταξύ πιjν ατόμων καθώς
ι€αι της χρήσηξ πβοστατευτικής υφασμάΉνηξ μάσmς
mι Υαντιών από τον διανΌμέα), αnοκλειοτικά σε όσαυζ
συμμετείχαν στην Θρησκειmκή τελετή που προηγείται
της λύσης της νηστ€ίας.

3. Ο κατά ώμο υπεύθυνος Θρησκευτικός λΕιτοίjρyός
οφξίλειναενημξρώνξtμΕκάθεπρόσφοροτρόπQίανάρ-
τηση σε |cΓrοσελίδα, ανακοώωcη κ`λπ.) και σε κάθΕ πε~
ΡίrττωσηνααναρτάσεεμφανέςσημΕ[οτηςεισδδουτΌυ
χώρου λατρείας: α) τtς ώρες κατά τΊς οποίες τ&ούντα!
λειτουρyίεξ, λστρξιπιχέξ ψυνάξΕ!ς, ιΞροπραξίψ ιςαι ιξάθε
είδουςΘρηοκΕυnκέζτελετές,β}τιςώρεζκcmάτιξοπθίες
ε(ναιανοικτόςοχώροςλατρείαςγιαηνπραγματοπσίη-
ση αταμtής ή κατ' ιδίαν πρQσΕυχής και γ) τCw συνολιώ
αριθμό ατόμων rιου μπορούν να παρευρίσ®νται ταιjτο-
χρόνως στσν χώρο λατρείας σύμφωνα με την cινcίλογία
ένα ( 1 } άταμο ανά ΊΟ τ.μ., με απόστ:ααη μεταξύ ταυξ ενός
και ημίσεσς {Ίί5} μέτρου κα` με την εmφύλαξη ότ1, σε
περ{πτωση πc}υ η εmφάνεια του χώρου λατβείας ιιπερ-
βαίνει τα 5ΟΟ τ.μ., ως μέγιατο< αριθμός παρισταμέ`7ιιw
ορ{ζεται ο αβιθμός πενήντα {50).

4. Οι ως άνω υποχρώσειζ καταλαμβώουν και τΌυς
!  χώρως λατρείQξ που βρίσκοντQι ξντός δημQσίων, δημο-
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τικών,φιkνθρωπικών,κοίνωφΕλώνήάλλωνυnrΈρεσ{ώψ
καταστημάτων και Εγκcmστάσεων (π.χ. νοσοκQμ€ίων
ιζcH Ψυχtατρεώ, γηροκομείων, οίκοτρclφεών, κο|L|ηη-
ρίί™κατασκηνώαεων},ιδιωτικώνκτημάτων,mρώνκαt
Εmχειρήσεων {π.χ. συyκροτη μάτων κατc)ικιών, κέντριιΝ
εκδηλώσεων, ξενοδοχείων). Υπεύθυνοι ήρησης των
όρων, πρΌύποθέσεων και μέτραr\ί της παρούσας στους
προαναφερ©έντες χώρους, ε{νω οι (διοκτήτες τους και
ο! νόμιμοι εκπρόσωποf τοιις.

5.Οιωςάνωυποχρεώσειςκαταλαμβάνουνκαιτις1ερές
Μονέξ, τα Μοναστήρ!α, τα ΗσυχQστήρια και τους λοι-
πούςχώρουςεyκαταβίωσηςεντόςτηςΕnικράτε!ας.Κατd
ιΌωςάνωχρονικόδιάσημααπαγορεύ™/ταιοιοργανω-
μένεςομαδικέςπροσκυνηματικέζεπισκέψειt.Οαριθμός
εmσκεmώνπουμπορούνναδέχοντaιημΕρησίως{χωρjς
διανυκτέρευση)δενμπορΕίναυπΕρβαίμειτηναγαλογία
έναάτομΦανάΊΟτ.μτουΚαθολ!κούτηςΙερά€Μονήςή
τουJ(εντρίκDύχώρουλατρείαςτΌυΜοναστηριαόήτDυ
Χώρσυ εγ8ζιταβίωσης, με ανώτατο όριο τα πενήντΊα (5Ο)
άτΌμαΟιαπαναρ€ύσειςεmσκέψεωνκαιόλατααναγκαίQ
πρQληπ™ά μέτρα που αφορούν στιζ 1ερές Μονές της
Αθωνtκής ΠQλιτεjαξΓ αποφασίζοντα ι ατιδ τον Διοικητή
τσυ Αγίομ ΌρQυς, πατόπΝ πρσηγούμενης €νημέρωσηξ
της 1εράς Κοιψότητας, Με την ως άνω απάφαση του Αι-
οίκητή ορΈπαι εφεξής, ο αριθμός των εισερχομένων
ημερησ{ωςεmσκemών,εντώξΊ.ων®ρώνπουαναφέρο-
νταιcΗΆιπέρω.Οι1έρέςΛώς)νέξ,ξφόσc}νεmΘυμούν,μπορεί
ναmνδέχοπQιεmσκέmεξ.ΟΔιοικητήςεποπεύειτην
DρΘή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αιπά
λαμβάνονται από τον ίδιο τοmκά είrε λαμβάνονται σε
επίrίεδο Επικράειας.

6. Όσον αφορά ζrtιζ κηδείες και Ής σχετικές με αυτές
Θρησκευτmές λεrΓοι}ργίες mι λσιπές  ιεροπραξ{ες κ&ι
ταφικές εκδηλώσειξ, σπς οπο{ες, σύμςρωνα με τα ξ>ικ€ία
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Θρησκει)™ά ήθη και πραmικές,  είθtααι η συμμετοχή
καίηπροσέλξυσησυγγενών,φιλικώνπροαώπωνκαικοι-
νού, επιτρέπεται η συμμετΌχή μόνρ τσυ Θρησκευτικού
λε`τουργού,τουστενούστjγν€νΕκούπΕριβάλλοwοςτου
αποβιώσcwτοςκαιτωνπροσώπωνπουε™μgλαύνταιης
ταφήξ, τrtρQυμένων αυσηρώς των λοιπών προληπt-
κώνμέτρωνπροστασίαςκαιοδrmώντωνυγειονομικών
αρχών.ΠατιςΘρησκsιrτίκέζλείτωργίεςπουπραγμςιτΌ-
ποιούνται εντός χώρων λατρΕίας 7t\συ βρίσκονται εψ
κοιμητηρίων, ισχύουν οί δtατάξειςτων παρ. Ί και 2. Οι αρ~

χέςπουείναtυπΕύθιjνεςγιατηλεrτΌυργιακαιδιαχείριση
™ν κοιμrmρίων, επίβλέποιλ/ την ορΘή εφαρμογή του
παρόντοςκαιοφ€ίλουννααποτρέπουντηνπροσέλειιση
προσώ7™ν,σταοtrιοίαδενΕπιτρέπεmησυμμετοχήστην
τΕΛΕτή, σι)μφωνα με το πρώτο εδάφ!CL

7,  ΣΕ  πΕρίπτωση τέλεσης λειτοιίργίας, λcrrρειmής
σύναξης, ιερζ)πραξίαζ, μι)ζπηρ{ου Ηαι κάθ€ είδαυς Θρη-
σκευτικής τελετής σΕ ιjπα(Θριους χώρους, ισχύουν τα
ΘεσmσθέντtmρολητmκάμέτραυγιεινήςΥtατηναπQφυ-
γή μετάδοσης του πορωνc>-ιοΟ cΟν|D-19 και σι σχετικοί
κανόνες περ( δημοσών, υ7τα1Θριων σιjνcιΘροίσξων,

8.ΕmτρέπΕταιησψνέχισητωνδιοικητmιίινλειτουβγιών
των χώρων ΘρηcFκειmΗής λαΥρείQς.

9. Η παρούσα ισχύεJ για το χρονικό δίάστημcι από
17.5.2Ο2Q έως και 5.6.2020.

ΗαπόφασηαυτήναδημQσιευθε|στηνΕφημερίδαης
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 ΜαΊ`συ 2Ο2Θ

ΟιΥπαυργΦί

Παιδείας
κα θρησκ€υμάτων                Υγεzας
ΜΚΗ ΚΕΡΑΜΕΏΣ                        ΒΑΣLΛΕεοΣ Κιιcmι|Α&


