
                                                                                           

                                                        
 

ΘΕΜΑ: «Γενικζσ οδηγίεσ για την εφαρμογή του νζου κανονιςμοφ II-1/19.1 τησ Δ SOLAS “Damage Control 
Drills for passenger ships”». 

   
ΧΕΣ:    (α) Ο Καν. II-1/19.1 τθσ Δ SOLAS 74. 

 (β) Η MSC. 421(98) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ναυτικισ Αςφάλειασ του IMO. 
 (γ) Η Τ.Α. 2222.1-1.2/61978/2019 (Β΄3350). 
 (δ) Σο ΠΔ 363/1984 (Α΄125) «Κανονιςμόσ ςυναγερμοφ και γυμναςίων», όπωσ ιςχφει. 
 (ε) Ο Κώδικασ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ ISM Code. 
  

 
1. Αντικείμενο 
 

Με το παρόν παρζχονται οδθγίεσ και διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι του νζου κανονιςμοφ ΙΙ-1/19.1 τθσ 

Δ SOLAS 74, με τον οποίο ειςάγονται απαιτιςεισ για τθ διενζργεια γυμναςίων ελζγχου βλαβών (DAMAGE 

CONTROL DRILLS) ςτα επιβατθγά πλοία από 01-01-2020.   

 

2. Ειςαγωγι 

 
Γνωρίηεται ότι με τθν ανωτζρω (γ) ςχετικι Τ.Α. κυρώκθκαν τροποποιιςεισ ςτθ Δ SOLAS 74, όπωσ αυτζσ 

υιοκετικθκαν τθν 15θ Ιουνίου 2017 με τθ MSC.421(98) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ναυτικισ Αςφάλειασ του 

Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ IMO. Οι τροποποιιςεισ που τζκθκαν ςε εφαρμογι από 01-01-2020, 

μεταξφ άλλων, αφοροφν ςε κζματα ναυπθγικά, πυραςφάλειασ, ςωςτικών μζςων, κακώσ και αλλαγζσ ςτον 

τφπο των Πιςτοποιθτικών Αςφαλείασ Ε/Γ πλοίου (Record of Equipment - Form P) και Φ/Γ πλοίου (Record of 

Equipment - Form Ε και C). 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθ (β) ςχετικι απόφαςθ του ΙΜΟ, μετά τον Κανονιςμό 19 του Κεφαλαίου II-1 

τθσ Δ SOLAS 74 προςτίκεται ο νζοσ Κανονιςμόσ ΙΙ-1/19-1, «Γυμνάςια ελζγχου βλαβών για επιβατηγά πλοία» 

που τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 για όλα τα επιβατθγά πλοία. Επίςθσ, τροποποιείται αντίςτοιχα 

και το κεφάλαιο III τθσ Δ SOLAS 74 και ςυγκεκριμζνα οι Κανονιςμοί ΙΙΙ/30 και ΙΙΙ/37. Με τθν τροποποίθςθ του 

Κανονιςμοφ ΙΙΙ/37 ειςάγεται θ απαίτθςθ όπωσ ςτον πίνακα ςυναγερμοφ του πλοίου να αποτυπώνονται 

λεπτομερώσ τα κακικοντα ςχετικά με τον ζλεγχο βλαβών που ανατίκενται ςε ςυγκεκριμζνα μζλθ 

πλθρώματοσ.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ             
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ - ΕΛ.-ΑΚΣ.                      
ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΟΙΩΝ 
ΔΙΜΕΚΑΠ - ΔΕΔΑΠΛΕ 
 

                                                     Πειραιάσ, 03 Φεβρουαρίου 2020    
                     Αρικμ. Πρωτ.: 2341.5-1/7378/2020  

 

Σαχ. Διεφκυνςθ                                           : Γρ. Λαμπράκθ 150                                         ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ 
 Σαχ. Κώδικασ     : 185 35, Πειραιάσ                                     

Πλθροφορίεσ   
 

: ΚΙΟΤΛΕΠΟΓΛΟΤ Μιχάλθσ 
Τπ/χοσ Λ (T) ΜΑΡΓΑΡΗ π.  

Σθλζφωνο :   213 137 1841 - 1941  
Fax : 210 41379997  
E-mail                 : mese@hcg.gr  

dedaple@hcg.gr 
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3. Πεδίο Εφαρμογισ 

 

Ο εν λόγω κανονιςμόσ, όπωσ προαναφζρκθκε, τζκθκε ςε ιςχφ από 01-01-2020 και εφαρμόηεται άμεςα 

ςε επιβατθγά πλοία που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κεφ. Ι τθσ Δ SOLAS 74, κακώσ και ςε επιβατθγά 

πλοία που εκτελοφν πλόεσ κατθγορίασ Α, ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 2009/45 ΕΚ, όπωσ ιςχφει κάκε 

φορά. Ο εν λόγω κανονιςμόσ δεν αφορά ςε επιβατθγά πλοία που εκτελοφν πλόεσ κατθγορίασ Β, Γ, Δ, τθσ ΚΟ 

2009/45 ΕΚ προσ το παρόν ι ςε επιβατθγά πλοία που εφοδιάηονται με ΠΓΕ, κακώσ και ςε λοιποφσ τφπουσ 

πλοίων. 

 

4. Διευκρινίςεισ 

α) Ιςχφον κακεςτώσ 

Οι απορρζουςεσ από τθ (β) ςχετικι απόφαςθ του ΙΜΟ τροποποιιςεισ ςτα Κεφ. ΙΙ-1 και ΙΙΙ τθσ Δ SOLAS 

74 δεν ειςάγουν καινοφανείσ απαιτιςεισ για τα επιβατθγά πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία. Ωσ γνωςτόν, 

ςφμφωνα με το (δ) ςχετικό, ςτα ελλθνικά εμπορικά πλοία ζχουν κακιερωκεί ομοιόμορφοι κανόνεσ εκτζλεςθσ 

γυμναςίων για τθν εκπαίδευςθ των πλθρωμάτων και τθν ενθμζρωςι αυτών ςτα ειδικά κακικοντά τουσ ςε 

περίπτωςθ ανάγκθσ. Σο άρκρο 11 αναφζρεται ςτο γυμνάςιο «Αντιμετώπιςθσ διαρροισ», το οποίο ςτα 

επιβατθγά πλοία εκτελείται μία φορά τθν εβδομάδα και μεταξφ άλλων περιλαμβάνει χειριςμό των ςτεγανών 

κυρών, παραφωτίδων, επιςτομίων και μθχανιςμών κλειςίματοσ ευδιαίων, κακώσ και εργαςίεσ ελζγχου και 

περιοριςμοφ τθσ διαρροισ που προδιαγράφονται ςτο εγκεκριμζνο ςχζδιο ελζγχου βλαβών του πλοίου. Σο 

άρκρο 4 δε, αναφζρεται ςτον Πίνακα υναγερμοφ, ςτον οποίο προβλζπεται να υπάρχει ςτιλθ, όπου 

αναγράφονται τα κακικοντα κάκε μζλουσ πλθρώματοσ κατά τθ «διαρροι».  

  

β) Νζεσ απαιτιςεισ 

Ο νζοσ Κανονιςμόσ ΙΙ-1/19-1απαιτεί από τα μζλθ του πλθρώματοσ που τουσ ζχουν ανατεκεί κακικοντα 

ελζγχου βλαβών να ςυμμετζχουν ςε ζνα τουλάχιςτον γυμνάςιο ελζγχου βλαβών κάθε τρεισ μήνεσ. ε κάκε 

γυμνάςιο δεν απαιτείται να ςυμμετζχουν όλα τα μζλθ του πλθρώματοσ, παρά μόνο αυτά που τουσ ζχουν 

ανατεκεί κακικοντα ελζγχου βλαβών, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτον πίνακα ςυναγερμοφ του πλοίου.  

Επιπλζον, ςτα πλοία που απαιτείται να εφοδιάηονται με υπολογιςτι ευςτάκειασ μετά από βλάβθ, 

αυτόσ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια του γυμναςίου για τθ διεξαγωγι υπολογιςμών 

ευςτάκειασ ςε προςομοιωμζνεσ καταςτάςεισ μετά από βλάβθ ι εναλλακτικά κα πρζπει να δθμιουργείται 

ζνασ δίαυλοσ επικοινωνίασ με οποιαδιποτε υποςτιριξθ από τθν ξθρά (πχ ναυπθγόσ εταιρείασ, ΑΟ), εφόςον 

αυτι παρζχεται.   

ε αυτό το πλαίςιο, τουλάχιςτον ζνα γυμνάςιο ελζγχου βλαβών κάθε χρόνο κα εκτελείται με τθ 

ςυμμετοχι τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ και κα περιλαμβάνει τθν ενεργοποίθςθ τθσ υποςτιριξθσ ξθράσ, 

εφόςον αυτι παρζχεται (ςφμφωνα με τον κανονιςμό II-1 /8-1.3). 

Περαιτζρω απαιτιςεισ για κάκε γυμνάςιο περιλαμβάνουν: τθ λειτουργία των ςτεγανών κυρών 

(watertight doors) με όλουσ τουσ τρόπουσ χειριςμοφ, τθν δοκιμι των επιςτομίων και των αντλιών του δικτφου 

απάντλθςθσ κυτών (bilge valves/bilge pumps), κακώσ και τθν επίδειξθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

ανίχνευςθσ ειςροισ υδάτων (flooding detection system/leakage alarm) και τυχόν διατάξεων αντίρροπθσ 

κατάκλυςθσ (cross – flooding/cross connection valves). 

Με μζριμνα των διαχειριςτριών εταιρειών τα επιβατθγά πλοία κα πρζπει να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ 

αλλαγζσ ςτουσ πίνακεσ ςυναγερμοφ. τθν οικεία ςτιλθ του πίνακα ςυναγερμοφ περί γυμναςίου διαρροισ , 

όπωσ ο τφποσ αυτοφ προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του (δ) ςχετικοφ κα  πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα ςυγγενι 

κζματα ελζγχου βλαβών του ανωτζρω νζου κανονιςμοφ.   



5. Οδθγίεσ προσ διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ 
 

Οι διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ κα πρζπει να καταρτίςουν νζο ετιςιο προγραμματιςμό γυμναςίων και 

εκπαιδεφςεων, ςφμφωνα με τθν Παρ. 8.2 του Κώδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ, ώςτε να εξαςφαλίηεται ότι τα 

γυμνάςια ελζγχου βλαβών εκτελοφνται μία φορά τουλάχιςτον κάκε 3 μινεσ και ότι ζνα εξ αυτών κάκε ζτοσ 

γίνεται με τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των γυμναςίων να γίνεται ανάλογθ εγγραφι 

ςτο Ημερολόγιο Γζφυρασ και ςτο Ημερολόγιο Εκτζλεςθσ Γυμναςίων (ΗΕΓ). Ανάλογθ δε ζγγραφθ τεκμθρίωςθ 

κα πρζπει να τθρείται μζςω του υςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (SMS) του πλοίου.  

Επιπλζον, οι διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι κάκε μζλοσ πλθρώματοσ που κα 

του ανατεκοφν κακικοντα ελζγχου βλαβών κα εξοικειώνεται με τα κακικοντά του και τισ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ προ απόπλου.  

Σονίηεται ότι θ απαίτθςθ για τθ διενζργεια των γυμναςίων «διαρροισ», ςφμφωνα με το άρκρο 11 του 

(δ) ςχετικοφ παραμζνει ςε ιςχφ. Η διενζργεια των εν λόγω γυμνάςιων όμωσ δεν καλφπτει τθν απαίτθςθ του 

νζου κανονιςμοφ ΙΙ-1/19.1 τθσ Δ SOLAS 74 για τα γυμνάςια ελζγχου βλαβών. Αυτά αποτελοφν μια νζα 

επιπρόςκετθ απαίτθςθ και δεν μποροφν να υποκαταςτακοφν από τα γυμνάςια «διαρροισ». Αντίςτροφα ζνα 

γυμνάςιο «ελζγχου βλαβών» καλφπτει τισ απαιτιςεισ ενόσ εβδομαδιαίου γυμναςίου «διαρροισ».  

θμειώνεται ότι θ ετιςια ςυμμετοχι τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ ςε ζτερα γυμνάςια πλοίου-εταιρείασ 

(πχ SOPEP) δεν απαλείφει τθν υποχρζωςθ αυτισ να ςυμμετζχει τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο ςτα εν λόγω 

γυμνάςια ελζγχου βλαβών.  

Περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των γυμναςίων αυτών, αλλά και των λοιπών 

προβλεπόμενων γυμναςίων, μπορεί να αντλθκοφν από τθν δθμοςιευκείςα (27-05-2019) Οδθγία “GUIDANCE 

ON PROCEDURES FOR OPERATIONAL CONTROLS” ςτθν ιςτοςελίδα του Paris MoU: 

https://www.parismou.org/guidance-procedures-operational-controls (ΑΝΝΕΧ 1 παράγραφοσ 1.3). 

 
6. Απαιτιςεισ φορζων 
 

Οι Αναγνωριςμζνοι Οργανιςμοί που εκδίδουν κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά και δθ πιςτοποιθτικά SMC για 

τα υπόχρεα πλοία, κα πρζπει να ελζγχουν τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τθ νζα απαίτθςθ και να ενθμερώςουν 

ςχετικά το δίκτυο των επικεωρθτών/ελεγκτών τουσ.    

Οι Λιμενικζσ Αρχζσ όπου εδρεφουν ΣΚΕΠ να διαπιςτώνουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα ανωτζρω των 

υπόχρεων πλοίων κατά τθ διάρκεια τακτικών και ζκτακτων επικεωριςεων που διενεργοφν. 

Οι Ενώςεισ προσ τισ οποίεσ κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται όπωσ ενθμερώςουν τα μζλθ τουσ. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 O Διευθυντήσ 
Κλάδου Ελζγχου Πλοίων 

 

 

Τποναφαρχοσ Λ.. (Σ) ΖΗΚΑ Ιωάννησ 

https://www.parismou.org/guidance-procedures-operational-controls


ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, 5θ, 6θ, 7θ, 8θ & 9θ Περιφερειακζσ Διοικιςεισ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (μζςω e-mail: pedils1@hcg.gr, pedils2@hcg.gr, 

pedils3@hcg.gr, pedils4@hcg.gr, pedils5@hcg.gr, pedils6@hcg.gr, pedils7@hcg.gr, pedils8@hcg.gr & pedils9@hcg.gr) 
2. Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία (μζςω των ΠΕ.ΔΙ.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ) 
3. Πλοιοκτιτριεσ-Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ (μζςω των ενώςεων τουσ) 
4. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) (μζςω email: abspiraeus@eagle.org) 
5. BUREAU VERITAS (BV) (μζςω email: cpi@gr.bureauveritas.com) 
6. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (CCS) (μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ at@ccs-eu.com)    
7. DNV-GL ΑS (μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ piraeus@dnvgl.com ) 
8. KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KRS) (μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ athens@krs.co.kr) 
9. LLOYD’S REGISTER (LR) (μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ piraeus@lr.org) 
10. NIPPON KAIJI KYOKAI (CLASS NK) (μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ pr@classnk.or.jp ) 
11. REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA) (μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ piraeus.office@rina.org) 
12. RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING (RS) (μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ greece@rs-class.org) 
13. POLISH REGISTER OF SHIPPING (PRS) (μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ pir@prs.pl) 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ugs@ath.forthnet.gr 
2. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  seen@ath.forthnet.gr 
3. ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ info@cruise-union.com 
4. ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ info@shortsea.gr 
5. ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ nee@nee.gr  
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ evep@pcci.gr 
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ  info@acci.gr   
8. ΤΛΛΟΓΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆Ο  naval@tee.gr     
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝ∆ΕΜΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΩΝ ΛΙΜΕΝΑ psa@psa.gr 
10. ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ info@sonpap.gr 
11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ gram@pno.gr 
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ  info@pepen.gr   
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΓΡΑΦΗΣΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ Ε. Ν.  perraen@otenet.gr  
14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ EΝΩΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΜΠΟΡΙΚΟΤ NΑΤΣΙΚΟΤ info@pemen.gr 
 
III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΤΝΑΝΠ/Γρ. κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (υ.τ.α.)  
2. ΤΝΑΝΠ /Γενικι Γραμματεία/Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα (υ.τ.α.) 
3. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.) 
4. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. Α΄ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.)  
5. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. ΔΚΓ΄ (υ.τ.α.) 
6. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. ΔΚΒ΄ (υ.τ.α.) 
7. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΛΑΔΟ Β΄/ΔΑΝ 
8. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ-ΔΚΕΟ-ΔΕΠ-ΔΕΔΑΠΛΕ 

 

mailto:pedils1@hcg.gr
mailto:pedils2@hcg.gr
mailto:pedils3@hcg.gr
mailto:pedils4@hcg.gr
mailto:pedils5@hcg.gr
mailto:pedils6@hcg.gr
mailto:pedils7@hcg.gr
mailto:pedils8@hcg.gr
mailto:pedils9@hcg.gr
mailto:abspiraeus@eagle.org
mailto:cpi@gr.bureauveritas.com
mailto:at@ccs-eu.com
mailto:piraeus@dnvgl.com
mailto:athens@krs.co.kr
mailto:piraeus@lr.org
mailto:pr@classnk.or.jp
mailto:piraeus.office@rina.org
mailto:greece@rs-class.org
mailto:pir@prs.pl
mailto:ugs@ath.forthnet.gr
mailto:seen@ath.forthnet.gr
mailto:info@cruise-union.com
mailto:info@shortsea.gr
mailto:nee@nee.gr
mailto:evep@pcci.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:naval@tee.gr
mailto:psa@psa.gr
mailto:info@sonpap.gr
mailto:gram@pno.gr
mailto:info@pepen.gr
mailto:perraen@otenet.gr
mailto:info@pemen.gr

		2020-02-03T10:42:02+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




