
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας 

 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 
Έχοντας υπ΄όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του Ν. 

4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του 

Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών» της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α΄). 

4. Την υπ΄αρ. 844/2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε 

Αντιδήμαρχος ο Χριστουλάκης Θεόφιλος και του έχει μεταβιβαστεί η ευθύνη 

λειτουργίας των υπηρεσιών Υδροάρδευσης- Αποχέτευσης. 

5. Την από 3/4/2020 Εισήγηση του ανωτέρω για την ανάγκη πρόσληψης 

τεσσάρων (4) ατόμων. 

6. Την υπ΄αρ. 57/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κισσάμου. 

7. Την υπ΄αρ. πρωτ. 2753/6-4-2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του 

Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη 

ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, στην Υπηρεσία 

Υδροάρδευσης-Αποχέτευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με 

τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο: 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kίσσαμος, 6/4/2020    
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού  

& Διοικητικής Μέριμνας 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργατών   Δυο (2) 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 

παρ. 2 του ν.2527/1997) 

 

Τέσσερις 

(4) μήνες 

ΔΕ Υδραυλικών Ένα (1)  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 

υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης 

ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 

112/2012(*), 

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για 

την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 

άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 

εμπειρίας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 

υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης 

ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 

112/2012(*), 

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 

της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει 

του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

 

Τέσσερις 

(4) μήνες 



α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 

υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης 

ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 

112/2012(*), 

 β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 

της παραπάνω άδειας (*).  

    

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 

υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης 

ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 

112/2012(*),  

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας (*).  

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία 

αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον 

στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική 

άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 

οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν 

τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 

απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω 

άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ  

 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργου (J.C.B.) 

Ένα (1) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή 

Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 

Τέσσερις 

(4) μήνες 



1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του 

Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος 

οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. 

 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για 

την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 

άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει 

του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με  

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με 

τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή 

Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 

1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος 

σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην 

απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.  

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για 

την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 



άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει 

του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με 

τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή 

Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 

1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση 

της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με 

τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή 

Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 

1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 



τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία 

αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον 

στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική 

άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 

οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν 

τα ανωτέρω στοιχεία.  

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να 

προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και 

οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει 

του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).  

 Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από 

κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη 

Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το 

Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό 

έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, 

όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ 

ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι 

υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί 

πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 

άδειες οδήγησης ημεδαπής.  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να 

έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 

ν.3174/2003). 

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν. 

Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του ν.3584/2007. 



 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά: 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07 , άρ.11 έως 17. 
 

 
 

                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση grafeioprosopikoudkissamou@gmail.com ή 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση:  

Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο 

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαγδαληνής 

Γαμπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210), από την Τρίτη 7/4/2020 έως την 

Παρασκευή 10/4/2020. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: 

α) στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr) και  

β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeioprosopikoudkissamou@gmail.com. 

                                           

                                            

                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


