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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 82/2020
«Περί πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών
πυρασφάλειας έτους 2020».
Στους Μολάους σήμερα στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως
13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 05/2904-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Νικολινάκος Παναγιώτης
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
3. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
4. Καλογράνης Δημήτριος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
5. Βλάχου Άννα
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
6. Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
7. Κόκκορης Παναγιώτης
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
9. Παναρίτης Ηλίας
10. Καλογερίνης Ηλίας
10. Σπυριδάκου Θεοδούλη
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Γουναλάκης Ιωάννης
17. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος
Αγγελώνας, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεάπολης και
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Η δια περιφοράς απόφαση για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής:
Στο άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» του Ν.3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, παρ. Ι
εδάφιο ζ, αναφέρεται ότι οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν και τον τομέα
της Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά
τους όρια.
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2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδίασμά πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο
του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που
αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου
(ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, ορίζονται τα εξής:
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους
δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη
προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην
πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως
άκυρες.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε
φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι
την 31η Ιανουάριου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται
ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η
παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Ομοίως η διαδικασία για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού συνεχίζει να μην
υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β, Γ του Ν.2190/94, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 εδαφ. ιε του άρθρου 1 του Ν.3812/2009.
Επίσης στις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/15 αναφέρεται «Ι.α. Η παρ. .20 α του
άρθρου 9ου του Ν.4057/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: « 20.α. Για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου
χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιοσδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου
14 του Ν.2190/1994 (Α’28), απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280)
εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και
των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ.1 του Ν.3584/2007.
Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί
μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Μονεμβασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής του
αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του σύμφωνα με το (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3). Πολλώ δε
μάλλον αυτή την περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί
τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση και άρτιο συντονισμό.
Δεδομένης της μέσης περιόδου ανομβρίας τους θερινούς μήνες η οποία είναι 112 ημέρες,
ενώ ταυτόχρονα οι συχνοί άνεμοι είναι έντασης έως και 10 μποφόρ, ο κίνδυνος εκδήλωσης
πυρκαγιών κυρίως τους μήνες με αυξημένη θερμοκρασία, είναι πάντα ορατός. Στόχος είναι η
μεγαλύτερη δυνατή πρόληψη, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και στην περίπτωση
εκδήλωσης, η συνδρομή του Δήμου μπορεί να αποβεί ουσιαστική, επικουρώντας την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τα τελευταία χρόνια η περιοχή της Νότιας Λακωνίας βρίσκεται συνεχώς στις περιοχές που
σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρότατους ανέμους με αποτέλεσμα να
είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές.
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Ειδικότερα τον Αύγουστο με τα μελτέμια κάθε χρόνο παρατηρείται να εκδηλώνονται
πυρκαγιές πολλές εξ αυτών κοντά σε κατοικημένες περιοχές με απρόβλεπτες συνέπειες και
κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών και καταστροφής τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής
περιουσίας αλλά θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.
Θα πρέπει να υπάρξει εκτενέστερη μέριμνα διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος,
όπως αποψίλωση από τα ξερά χόρτα , απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων προκειμένου να
αποφευχθεί ο κίνδυνος πιθανών πυρκαγιών. Τη φετινή περίοδο ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμα
μεγαλύτερος λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.
Επιπλέον με την πανδημία του κορωνοϊού η πρόνοια αυτή επιβάλλεται στον μέγιστο βαθμό.
Οι ΥΕ16 Εργατών πυροπροστασίας, ως αντικείμενο εργασίας θα έχουν μεταξύ άλλων τη
δημιουργία ομάδων πυρασφάλειας, αποψίλωση των οδών, μονοπατιών, κόψιμο κλαδιών,
δέντρων, καθαρισμό περιοχών επικίνδυνων για εκδήλωση πυρκαγιάς.
Οι ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Μονεμβασίας δύνανται να αντιμετωπιστούν
θεωρητικά τουλάχιστον με είκοσι (20) θέσεις εργατών πυρασφάλειας για την εκτέλεση εργασιών
που δεν η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.
Με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας είναι αδύνατον να καλυφθούν οι
υποχρεώσεις αυτές και καθώς οι ανάγκες αυτές είναι έκτακτες και κατεπείγουσες θα πρέπει να
καλυφθούν με πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας.
Προτείνεται η πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας με σύμβαση
Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως τρείς (3) μήνες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με
το άρθρο 206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» του
Ν.3584/2007. Οι δέκα (10) θα προσληφθούν το τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και
υπόλοιποι δέκα (10) το τρίμηνο Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Για την ειδικότητα Εργάτης Πυρασφάλειας κλάδου ΥΕ16 δεν απαιτούνται σύμφωνα με
την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97, τυπικά προσόντα διορισμού.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα διενεργηθεί αφού ληφθεί η νομιμότητα από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και η διάρκεια της
σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 έχουν εγγραφεί οι κατωτέρω
πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α.:
Κ.Α. 70-6041 ποσό 70.000,00 € (τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ) και
Κ.Α. 70-6054 ποσό 22.000,00 € ( εργοδοτικές εισφορές ).
Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ . 267/19 απόφαση
του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 291578/ΠΣ 2019/21-1-2020 απόφαση
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού
για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας με διάρκεια σύμβασης έως τρείς (3) μήνες κατά
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όπως περιγράφονται κατωτέρω. Οι δέκα (10) θα
προσληφθούν το τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και υπόλοιποι δέκα (10) το τρίμηνο
Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου κατέθεσε τις απόψεις της: Με μια δασική
υπηρεσία ανύπαρκτη μια πυροσβεστική αποδυναμωμένη σε προσωπικό και εξοπλισμό δεν μπορεί
να υπάρξει πυροπροστασία με την τρίμηνη πρόσληψη κάποιων ατόμων που δεν γνωρίζουν το
αντικείμενο. Ο τρόπος διαχείρισης που προτείνετε είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην
επόμενη φωτιά με τραγικές συνέπειες. Οφείλετε να διεκδικήσετε μόνιμες προσλήψεις για τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Ψηφίζουμε αρνητικά. Να αναρτηθεί στο διαύγεια.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας με σύμβαση
εργασίας έως τρεις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι δέκα (10) θα
προσληφθούν το τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και υπόλοιποι δέκα (10) το τρίμηνο
Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
2. Η πρόσληψη των ανωτέρω είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, για την
αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας και ειδικότερα:
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Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί
μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Μονεμβασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής του
αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του σύμφωνα με το (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3). Πολλώ δε
μάλλον αυτή την περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί
τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση και άρτιο συντονισμό.
Δεδομένης της μέσης περιόδου ανομβρίας τους θερινούς μήνες η οποία είναι 112 ημέρες,
ενώ ταυτόχρονα οι συχνοί άνεμοι είναι έντασης έως και 10 μποφόρ, ο κίνδυνος εκδήλωσης
πυρκαγιών κυρίως τους μήνες με αυξημένη θερμοκρασία, είναι πάντα ορατός. Στόχος είναι η
μεγαλύτερη δυνατή πρόληψη, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και στην περίπτωση
εκδήλωσης, η συνδρομή του Δήμου μπορεί να αποβεί ουσιαστική, επικουρώντας την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τα τελευταία χρόνια η περιοχή της νότιας Λακωνίας βρίσκεται συνεχώς στις περιοχές που
σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρότατους ανέμους με αποτέλεσμα να
είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές.
Ειδικότερα τον Αύγουστο με τα μελτέμια κάθε χρόνο παρατηρείται να εκδηλώνονται
πυρκαγιές πολλές εξ αυτών κοντά σε κατοικημένες περιοχές με απρόβλεπτες συνέπειες και
κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών και καταστροφής τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής
περιουσίας αλλά θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.
Θα πρέπει να υπάρξει εκτενέστερη μέριμνα διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως
αποψίλωση από τα ξερά χόρτα, απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων προκειμένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος πιθανών πυρκαγιών.
Οι ΥΕ16 Εργατών πυροπροστασίας, ως αντικείμενο εργασίας θα έχουν μεταξύ άλλων την
δημιουργία ομάδων πυρασφάλειας, αποψίλωση των οδών, μονοπατιών, κόψιμο κλαδιών,
δέντρων, καθαρισμό περιοχών επικίνδυνων για εκδήλωση πυρκαγιάς.
Οι ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Μονεμβασίας με τις εκτεταμένες δασικές και
αγροτικές εκτάσεις δύνανται να αντιμετωπιστούν θεωρητικά τουλάχιστον με είκοσι (20) θέσεις
εργατών πυρασφάλειας για την εκτέλεση εργασιών που η διάρκεια της σύμβασης δεν θα
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.
Με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας είναι αδύνατον να καλυφθούν οι
υποχρεώσεις αυτές και καθώς οι ανάγκες αυτές είναι έκτακτες και κατεπείγουσες θα πρέπει να
καλυφθούν με πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας.
Συνοπτικά οι ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, την διάρκεια σύμβασης και
τον αριθμό ατόμων έχουν ως εξής:
Τυπικά
Διάρκεια
Ειδικότητα
Αριθμός
α/α
Προσόντα
σύμβασης
ατόμων

1.

Υ.Ε. Εργάτες
Πυρασφάλειας

α) Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.
β) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης).

3 μήνες

20

3. Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 έχουν εγγραφεί οι
κατωτέρω πιστώσεις για τους υπό πρόσληψη εργάτες, στους αντίστοιχους Κ.Α.:
 Κ.Α. 70-6041 ποσό 70.000,00 € (τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων) και
 Κ.Α. 70-6054 ποσό 22.000,00 € (εργοδοτικές εισφορές).
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Παπαδάκη Ευγενία
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