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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17Ης Ιουνίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για μετατροπή ωραρίου 

του προσωπικού εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά 7 

ατόμων, για την καθαριότητα των σχολικών 

μονάδων του Δήμου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 34 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 29        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :4 
 Σήμερα την 17η Ιουνίου 2021  ημέρα Πέμπτη και ΩΡΑ 21:00 έως 01:00 συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν της  αριθμ. πρωτ. 
6318/11-06-2021 πρόσκλησης του κ. Προέδρου  του Σώματος, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα σε  
κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-
2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ,με τηλεδιάσκεψη και 
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 
της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία 
Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 
εγκυκλίων και του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ  

1 Αναστασόπουλος  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

3 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

4 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

5 Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6 Βαρβιτσιώτης  Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7 Βερύκιος  Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

8 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

9 Γιαννακούρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

10 Γιαννοπούλου  Κλεάνθη (Κλειώ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 

11 Δαουλάρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

12 Θάνου  Χρυσούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

13 Κατσαρός  Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

14 Καρακώνη  
Βαρβάρα-
Αικατερίνη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

15 Κονταργύρης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

16 Κρούσος  Μενέλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

17 Λαγδά  Δέσποινα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

18 Λεμπέσης-Κολοκυθάς  Ελευθέριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

19 Λιακόπουλος  Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

20 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

21 Μαργαρίτης  Ηλίας Ερρίκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 
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22 Μητροβγένης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

23 Μπόκαρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

24 Μπουρνελές  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

25 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

26 Ρούσσου  Καλλιρόη (Ρόη) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΑ 

27 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

28 Σταυριανουδάκης  
Κωνσταντίνος-
Νεκταριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΩΝ 

29 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

30 Τόλια –Κηπουρού  Ναυσικά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

31 Τσιλίφης  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

32 Τσούτσουρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

33 Χριστινάκη  Όλγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και η 

Πρόεδρος της κοινότητας Δάφνης κα Κόλλια Μαρίνα, πραγματοποιήθηκε δε υπό την 

προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα  τον κ. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γραμματέα του Σώματος.  

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών  παρίσταντο 29 
ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσιλίφη Νικόλαο  προκειμένου να εισηγηθεί το 3ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Τσιλίφης εισηγούμενος το 
ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το αριθμ.πρωτ. 6306/2021 έγγραφο του 
Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Α)   Με  τη διατάξη της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ21/τ.Β’/21-2-2016) ορίζονται τα εξής: 

1. α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μειωμένου  ωραρίου, 
των εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, 
μπορούν να τροποποιούνται με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της 
πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση 
των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του 
οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού 
προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή 
λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των 
απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. 
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την 
αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της 
δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

             γ.Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται 
σύμφωνα με την περίπτωση α’,μπορούν με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται 
ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και 
σε διαφορειτκές σχολικές μονάδες από κείνες της τοποθέτησής τους. 
Β) Με τις αριθμ.326/7-9-2020,16/13-01-2021 και 24/22-01-2021 αποφάσεις Δημάρχου οι κάτωθι 
προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης από  
την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021, για τις ανάγκες καθαρισμού 
σχολικών μονάδων του Δήμου μας: 
 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

1 ΚΑΝΔΗΛΑ ΘΩΜΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

3 ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

4 ΚΟΥΚΟΥΤΣΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΦΩΤΕΙΝΙΑ 

5 ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΧΑΝΕΣ 

 
Γ) Με το αριθμ.πρωτ.:53108/24-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την 
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων» ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  
Ειδικότερα με το άρθρο πέμπτο δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που οι ανάγκες είναι αυξημένες , 
μόνο για το προσωπικό που εγκρίθηκε με την ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/134/15827/19-8-2020 απόφαση της 
Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, να πραγματοποιηθεί αύξηση των 
ωρών απασχόλησης του κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4368/2016 όπως ισχύει ή να 
απασχοληθεί υπερωριακά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η προκαλούμενη δαπάνη 
καλύπτεται από ίδιους πόρους του φορέα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες 
ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων. 
Δ) Σε συνέχεια των αρίθμ. πρωτ: 393/4-6-2021 και 193/4-6-2021 εγγράφων των Σχολικών Επιτροπών 
Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, με το αριθμ.πρωτ.:6050/4-6-2021 έγγραφο του τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας  ζητήθηκε η διεύρυνση του ωραρίου των επτά (7) καθαριστριών 
ΙΔΟΧ από μερικής απασχόλησης σε πλήρες αλλά και η χρήση διακεκομμένου ωραρίου ώστε να είναι 
δυνατή η κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και των ολοήμερων τμημάτων ανάλογα πάντα με τις 
ανάγκες της σχολικής μονάδας. 
Βάσει των ανωτέρω και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία (επιμελής καθαρισμός) των σχολικών 
κτιρίων του Δήμου μας ιδιαίτερα δε τη συγκεκριμένη χρονική και υγειονομική συγκυρία, προτείνεται η 
μετατροπή ωραρίου από μειωμένο σε πλήρες για το εν θέματι προσωπικό  με σκοπό την αντιμετώπιση 
της διασποράς του κορωνοϊού όσο τον δυνατόν αποτελεσματικότερα, προκειμένου  να διασφαλισθεί η 
δημόσια υγεία και ασφάλεια. 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για μετατροπή ωραρίου από 
μειωμένο σε πλήρες (σύνολο ωρών εβδομαδιαίως 32 ώρες) και με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο που 
θα καθορίζεται από την υπηρεσία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της, για το προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αριθμού επτά (7) ατόμων, για την καθαριότητα των 
σχολικών μονάδων του Δήμου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19,σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.» 
Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να 

αποφασίσει σχετικά 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση  του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, άκουσε τις 

απόψεις και τις τοποθετήσεις  των μελών του Δ.Σ και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου κ. 

Κονταργύρη Κωνσταντίνου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι θετικός στις 

υπερωρίες αλλά όχι στο σπαστό ωράριο, έλαβε γνώση του αριθμ.πρωτ. 6306/11-6-2021 

εγγράφου του γραφείου ανθρώπινου δυναμικού, τις αριθμ.326/7-9-2020,16/13-01-2021 και 

24/22-01-2021 αποφάσεις Δημάρχου, των αρίθμ. πρωτ: 393/4-6-2021 και 193/4-6-2021 

εγγράφων των Σχολικών Επιτροπών Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, του 

αριθμ.πρωτ.:6050/4-6-2021 εγγράφου του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, 

του αριθμ.πρωτ.:53108/24-08-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, των διατάξεων 

της ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/134/15827/19-8-2020 απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του 

άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, του άρθρου 8 του Ν.4368/2016 όπως ισχύει,  του 

Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010, της παρ.1 του άρθρου 8 του 

Ν.4368/2016 και του Ν. 4071/2012,  σκέφθηκε και 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Εγκρίνει τη μετατροπή ωραρίου από μειωμένο σε πλήρες (σύνολο ωρών εβδομαδιαίως 32 

ώρες) και με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο που θα καθορίζεται από την υπηρεσία ανάλογα 
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με τις εκάστοτε ανάγκες της, για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου αριθμού επτά (7) ατόμων, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του 

Δήμου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19,σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 6306/11-6-2021 έγγραφο του γραφείου ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Μπουρνελές 

Νικόλαος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Τσούτσουρας Δημήτριος, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης 

Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Κονταργύρης 

Κωνσταντίνος και Λαγδά Δέσποινα. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του 
Σώματος.  

   

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   

  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.  

  ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η. 

  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ. 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ Ν. 

  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΝΤΙΝΟΣ Ν. 

  ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.  

  ΘΑΝΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ. 

  ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι. 

  ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.  

 
 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν. 

  ΚΡΟΥΣΟΣ Μ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ. 

  ΛΑΓΔΑ Δ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό. 

    

    

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                     

                ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ                 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
           ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

   
 
               


