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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  165-167  του  ν.  3584/07,”Κύρωση  Κώδικα  Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4194/13 “Νέος Κώδικας Δικηγόρων” (ΦΕΚ 208/Α/27.09.2013), και  
ιδίως το άρθρο 43 αυτού.

3. Το άρθρο 22 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, στο οποίο 
προβλέπονται  τρείς  (3)  θέσεις  δικηγόρων  με  έμμισθη  εντολή  (ΦΕΚ 
497/τ.Β΄/28.02.2014) από τις οποίες οι δύο (2) παραμένουν κενές.

4. Την αριθ. 653/2016 (ΑΔΑ: Ω5Χ0ΩΗ9-ΠΟΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Τρικκαίων, περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

5. Την αριθ. πρωτ.  ΔΥ/7.11.2016 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Τρικκαίων,  σύμφωνα  με  την  οποία  προβλέπεται  σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου.

6. Την  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./113/19059/09.08.2017  Απόφαση  της  Επιτροπής  της  Πράξης 
Υπουργικού  Συμβουλίου  33/2006  (άρθρο  2,  παρ  1)  που  αφορά  στην  έγκριση  για 
πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τρικκαίων. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την  πλήρωση με  επιλογή  μίας  (1)  θέσης  δικηγόρου  παρ’  Εφέταις,  διορισμένου στο 
Πρωτοδικείο Τρικάλων, με μηνιαία αντιμισθία, στο Δήμο Τρικκαίων.

Η  πρόσληψη  θα  γίνει  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  παρ.2  περ.  ιβ  του 
Ν.2190/94  (ΦΕΚ  28Α  ),  όπως  ισχύει,  και  του  άρθρου  43  του  Ν.4194/13  (ΦΕΚ  208Α), 
(Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και ο/η προσληφθείς/εισα θα συνδέεται με 
το Δήμο Τρικκαίων με σχέση έμμισθης εντολής.
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• Το αντικείμενο της απασχόλησης του/της δικηγόρου θα είναι  θα είναι η  νομική 
υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων και ειδικότερα:

-  Η  παροχή  νομικών  συμβουλών  και  γνωμοδοτήσεων  προς  τα  πολιτικά  όργανα 
διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

- Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους υπηρεσίες του 
Δήμου  καθώς  και  τα  άλλα  νομικά  πρόσωπα  του  Δήμου  για  τη  διασφάλιση  της 
νομιμότητας των δράσεών τους.

- Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αφορούν το Δήμο.

- Η υποβολή δικογράφων όταν απαιτείται.

- Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος 
με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για ανάθεση έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών σε τρίτους.

- Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων 
και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, για υποθέσεις του Δήμου.

- Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου.

-  Υποχρεούται  να παρέχει  τις  ανωτέρω υπηρεσίες,  καθώς και  όσων αναγράφονται 
στον Ο.E.Y. του Δήμου Τρικκαίων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, που βρίσκεται στο 
Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου Τρικκαίων,  για χρόνο που να ανταποκρίνεται  στις 
εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες κατά τα ανωτέρω.

- Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του 
Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη 
δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Θα έχει έδρα το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα, 
στα Τρίκαλα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τρικκαίων και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα 
Δικηγόρων.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.10, άρθρο 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α ) και τις αντίστοιχες διατάξεις 
του Κώδικα Δικηγόρων.

Ο/η προσληφθείς/είσα θα υπόκειται  στην  ασφάλιση του Ταμείου Νομικών (και  ήδη 
ΕΦΚΑ) και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Τρικκαίων και θα 
ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
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Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει:

• Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του Νομού Τρικάλων, με δικαίωμα 
παράστασης παρ’ Εφέταις.

• Να κατέχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμης 
Σχολής της αλλοδαπής.

• Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο Τμήματος Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένο τίτλο 
ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

• Να έχουν καλή γνώση μίας από τις επίσημες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσας πέραν 
από  την  Ελληνική.  Για  τον  τρόπο  απόδειξης  της  γνώσης  της  ξένης  γλώσσας,  οι 
υποψήφιοι  μπορούν  να  ανατρέξουν  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.asep.gr  στη 
διαδρομή Αρχική Σελίδα/Φορείς/Υποδείγματα/Προκηρύξεων.

• Να έχουν επάρκεια και πενταετή (τουλάχιστον) εμπειρία στο δικηγορικό επάγγελμα. Σε 
περίπτωση που δεν προσέλθει υποψήφιος με πενταετή και άνω εμπειρία, θα ληφθεί 
υπόψη η όποια εμπειρία δηλωθεί.

• Εντός της ως άνω 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, να έχουν επαγγελματική εμπειρία σε 
χειρισμό υποθέσεων τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές 
βεβαιώσεις  φορέων  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  συμβάσεις,  αναθέσεις,  ή  δικαστικές 
αποφάσεις  ή  δικόγραφα,  υπομνήματα,  γνωμοδοτήσεις,  δημοσιεύσεις  σε  περιοδικά 
κλπ.

• Να  έχουν  εκπληρώσει  (οι  άνδρες)  τις  Στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν 
απαλλαγεί  νόμιμα  απ΄  αυτές  και  να  μην  είναι  ανυπότακτοι  ή  να  μην  έχουν 
καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

• Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική 
συμπαράσταση.

• Να  είναι  υγιείς  και  αρτιμελείς  (σε  βαθμό  που  να  μην  εμποδίζεται  η  άσκηση  των 
καθηκόντων τους).

• Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων. 

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Τρικκαίων σε αποκλειστική προθεσμία 
30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο 
Τοπικό  Τύπο,  αίτηση  υποψηφιότητας  για  την  πρόσληψή  τους  στο  Δήμο  Τρικκαίων 
(Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 , ΤΚ 42131, Τρίκαλα) και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και 
Οργάνωσης  του  Δήμου  Τρικκαίων  (αρμόδια  υπάλληλος  κ.  Αρετή  Κρέσσου,  τηλ. 
2431351298),  η  οποία  θα  πρέπει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  να  συνοδεύεται  από  τα  ως  κάτωθι 
αναφερόμενα δικαιολογητικά:
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Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν.1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3584/2007 
και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων (ν. 3026/1954), δεν είναι υπόδικοι για τα 
παραπάνω εγκλήματα, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν τελούν 
υπό δικαστική συμπαράσταση. 

Σημείωση: Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  9362/05-05-2006  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση 
«Κατάργηση  της  υποβολής  του  αντιγράφου  ποινικού  μητρώου,  ως  δικαιολογητικού 
συμμετοχής  στη  διαδικασία  πρόσληψης  δικηγόρων  με  πάγια  αντιμισθία  ή  για 
αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση 
του από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 561 Β΄, 05-06-2006),  
το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «… ότι δεν έχω καταδικαστεί για 
καμιά αξιόποινη πράξη» ή σε αντίθετη περίπτωση «… έχω καταδικαστεί για τις εξής 
αξιόποινες πράξεις …».

• Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι 
τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον 
αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

• Δικαιολογητικό για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

• Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων  από το  οποίο  να προκύπτει ο 
χρόνος της αρχικής εγγραφής των υποψηφίων στον Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων, ότι 
δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά, και ότι  δεν κατέχουν άλλη θέση έμμισθης εντολής 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

• Δικαιολογητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά ή 
συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση, σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα 
και  δεν  λαμβάνουν  πάγια  περιοδική  αμοιβή  από  νομικό  πρόσωπο  του  Δημοσίου 
Τομέα.

Σημείωση: Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους  σε  άλλο  νομικό πρόσωπο του  Δημόσιου Τομέα,  μπορούν  να  εμφανιστούν  ως 
υποψήφιοι,  αν  συνυποβάλλουν  υπεύθυνη  δήλωση,  ότι  εφόσον  προσληφθούν  θα 
παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις 
άλλου  νομικού  προσώπου  ή  να  λαμβάνουν  πάγια  περιοδική  αμοιβή  από  νομικό 
πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.  Στην  περίπτωση αυτή,  δεν  μπορούν  να  αναλάβουν 
υπηρεσία  αν  δεν  προσκομίσουν  βεβαίωση  του  Νομικού  Προσώπου  στο  οποίο 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν 
να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτό.
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• Βιογραφικό  Σημείωμα,  με  τα  στοιχεία  της  επιστημονικής  και  επαγγελματικής  τους 
δράσης

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει 
και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Την  αίτησή  του  ο/η  υποψήφιος  υποβάλλει,  είτε  αυτοπροσώπως  είτε  με  άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του 
υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη (συστημένη 
επιστολή).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,  ο οποίος,  
μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την 
προκήρυξη δικαιολογητικά. Αν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός 
διαδικασίας  και  η  αίτησή  του  απορρίπτεται.  Αντικατάσταση  της  αιτήσεως  ή  διόρθωση 
αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σημείωση:     Τυποποιημένο έντυπο (υπόδειγμα) αιτήσεως δεν διατίθεται από τον Δήμο  .  Η 
ευθύνη  της  σωστής  συμπλήρωσης  της  αίτησης  είναι  αποκλειστικά  του  υποψηφίου. 
Επισημαίνεται  ότι οι υποψήφιοι πρέπει να  προσέξουν ιδιαιτέρως  την ορθή συμπλήρωση 
του εντύπου της αίτησης τους.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή του δικηγόρου που θα προσληφθεί μεταξύ των υποψηφίων, θα γίνει από 
Πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1649/1986 όπως ισχύει μετά το άρθρο 2 
παρ. 1 και 2 του ν. 2993/2002, η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων,  σύμφωνα  με  την  παρούσα  προκήρυξη  και  θα  τους  καλέσει  σε  ατομική 
συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση της.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

• Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 
Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

• Τρεις  (3)  δικηγόρους,  από  τους  οποίους  ο  ένας  με  15ετή  τουλάχιστον  ευδόκιμη 
δικηγορική υπηρεσία,  που  ορίζονται  από το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Δικηγορικού 
Συλλόγου Τρικάλων,

• έναν εκπρόσωπο του Δήμου.

• καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Τρικκαίων.

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, 
η  επιστημονική  του κατάρτιση,  η  εξειδίκευσή του στο  αντικείμενο της  απασχόλησης,  η  
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επαγγελματική  του  πείρα,  επάρκεια,  η  γνώση  ξένων  γλωσσών  και  συνεκτιμάται  η 
οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον 
έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την 
υποβολή των αιτήσεων. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο Συντελεστής

Προσωπικότητα 10%

Επιστημονική Κατάρτιση
α) Τίτλος σπουδών από Νομικό τμήμα Νομικής σχολής της χώρας ή 
αναγνωρισμένος ισότιμος Σχολής της αλλοδαπής

β)  μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  συναφής  με  το  αντικείμενο 
απασχόλησης

γ)  διδακτορικός  τίτλος  σπουδών  συναφής  με  το  αντικείμενο 
απασχόλησης

15%

Επαγγελματική Πείρα 
Έτη  δικηγορίας  με  αφετηρία  την  ημερομηνία  εγγραφής  του 
δικηγόρου στον δικηγορικό σύλλογο 10%

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης
Σχετικές  βεβαιώσεις  φορέων  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  συμβάσεις, 
αναθέσεις,  ή  δικαστικές  αποφάσεις  ή  δικόγραφα,  υπομνήματα, 
γνωμοδοτήσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά κλπ.

25%

Επαγγελματική Επάρκεια
(Κατάσταση – Μεριδολόγιο Παραστάσεων από τον οικείο Δικηγορικό 
Σύλλογο

15%

Οικογενειακή κατάσταση 10%

Γνώση ξένων γλωσσών 10%

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 5%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους 
καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική  
συνέντευξη  θα  εκδώσει  αιτιολογημένη  απόφαση  με  την  σειρά  αξιολόγησης  των 
υποψηφίων.
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Η απόφαση αυτή της Επιτροπής αναρτάται στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων και στο 
Δήμο Τρικκαίων. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται  ένσταση μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από της ανάρτησής της  για λόγους νομιμότητας και όχι για 
ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Η  Επιτροπή  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της  αποφαίνεται  επί  των  ενστάσεων  και, 
εφόσον δεν κρίνει διαφορετικά, προχωρεί στην επιλογή του υποψηφίου εκείνου που κατά 
την κρίση της διαθέτει την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση 
για την οποία προορίζεται. Η απόφαση επιλογής αναρτάται στα γραφεία του Δικηγορικού 
Συλλόγου Τρικάλων και στον Δήμο Τρικκαίων.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Ε. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δήμου Τρικκαίων:

α) στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

β) στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Τρικάλων και

γ) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικκαίων,

οι  οποίοι  πρέπει  να  επιληφθούν  για  την  τοιχοκόλλησή  της  στο  Κατάστημα  του 
Πρωτοδικείου Τρικάλων και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων αντίστοιχα, 
συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί  στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Τρικκαίων  (www.trikalacity.gr)  και  σε 
περίληψη να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Τρικάλων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
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