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                     Αιεμ/πνιε:   15 -  06 -2015 

       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                             Αξ. Πξση.: 1895 

4
η
 
 
Τ.Π.Δ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 

   ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ  

       ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΒΡΟΤ – 

   ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 
 

Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο  Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

                  

Σασ. Γ/νζη    

  

:  Γξαγάλα  

  Σ.Κ. 68100 Αιεμ/πνιε  

Σηλ.  :  2551353177 

   2551353182 

Fax :  2551089699 

 
                   

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ – ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ 

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ Π.Γ.Ν.ΔΒΡΟΤ  (Φοπείρ 

Π.Γ.ΝΑλεξ/ποληρ & Γ.Ν.Γιδςμοηείσος ) 
 

 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Π.Γ.Ν.Δβξνπ: 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ αξηζκ. Τ4α/39504 Τπνπξγηθή Απόθαζε κε ζέκα «Οξγαληζκόο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο» (ΦΔΚ 1156/Β/10-04-2012). 

2.  Σελ ππ΄αξηζκ. Τ10β/Γ.Π.νηθ. 83329/6−9−2013 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζρεηηθή κε 

ηνλ δηνξηζκό ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν.Δβξνπ (ΦΔΚ 482/Τ.Ο.Γ.Γ./07-10-2013) 

3. Tελ ππ΄αξηζκ. Αξηζκ. Τ4α/νηθ. 123900 Τπνπξγηθή Απόθαζε κε ζέκα «Δλνπνηεκέλνο 

Οξγαληζκόο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ» (ΦΔΚ 3499/Β/31-12-2012). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 8 εδάθην 29 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 

81/Α’/04-04-2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο».  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 50, παξ. 10 ηνπ  Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ176/Α/11-07-2005) 

«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ δεκόζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Σελ αξηζκ. ΓΤ1δ/νηθ.55542/4-5-07 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, πεξί «θαζνξηζκνύ ηξόπνπ θαη δηαδηθαζίαο εθινγήο εθπξνζώπσλ ζηα 

Δπηζηεκνληθά πκβνύιηα Ννζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ.Κ.Α θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηώλ 

απηώλ» (ΦΔΚ Β΄ 769/15-5-2007). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 7, 13, 14 θαη 15 ηνπ  Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/03-08-

2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ ΔΤ θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο». 

8. Σελ αξηζκ. ΓΤ1δ/Γ.Π.73516/26-06-2010 απόθαζε ηνπ Τ.Τ.Κ.Α ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξόηεζε ησλ Δπηζηεκνληθώλ πκβνπιίσλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ. 
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9.  Σελ αξηζκ. ΓΤ1δ/107847/27-09-2010 απόθαζε ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3868/2010 ( ΦΔΚ 129 Α΄ ) ζηε 

ζπγθξόηεζε ησλ Δπηζηεκνληθώλ πκβνπιίσλ. 

10. Σελ αξηζκ. ΓΤ1δ/134272/29-10-2010 απόθαζε ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3868/2010 ( 

ΦΔΚ 129 Α΄ ) ζηε ζπγθξόηεζε ησλ Δπηζηεκνληθώλ πκβνπιίσλ. 

11. Σελ αξηζκ. ΓΤ1δ/146131/23-11-2010 απόθαζε ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

παξέρνληαη πεξαηηέξσ ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 

3868/2010 ( ΦΔΚ 129 Α΄ ) ζηε ζπγθξόηεζε ησλ Δπηζηεκνληθώλ πκβνπιίσλ. 

12. Σν ππ’ αξηζκ. ΓΤ1δ/Γ.Π. νηθ. 27661/20-03-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζρεηηθά 

κε ηε ζπγθξόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηζηεκνληθώλ πκβνπιίσλ ησλ Ννζνθνκείσλ Δ..Τ.  

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 48 ηνπ Ν. 4272/2014, (ΦΔΚ 145/Α΄/11.07.2014) « Πξνζαξκνγή ζην 

εζληθό δίθαην ηεο εθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ θ.η.ι». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 2, παξ. 2.ηνπ Ν. 4238/2014,(ΦΔΚ 38/Α/17-01-2014) «Πξσηνβάζκην 

Δζληθό Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.) αιιαγή ζθνπνύ Δ.Ο.Π.Τ.Τ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ   

 

Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) ηνπ Δπηζηεκνληθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ (Π.Γ.Ν.Δ) (Φνξείο 

Π.Γ.ΝΑιεμ/πνιεο & Γ.Ν.Γηδπκνηείρνπ). 

       Όζνη από ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο, επηζπκνύλ λα είλαη 

ππνςήθηνη γηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο η οποία θα διενεπγήζει ηιρ εκλογέρ για ηην 

ανάδειξη ηυν μελών ηος Δπιζηημονικού ςμβοςλίος, θαινύληαη ζε ζςνέλεςζη, η οποία θα 

γίνει ηην Γεςηέπα 22-06-2015, και ώπα 11:30 π.μ. ζηο σώπο ηος αμθιθεάηπος ηος 

Νοζοκομείος Αλεξανδπούποληρ. Σα ηακηικά μέλη ηηρ επιηποπήρ θα ππέπει να είναι ηπία 

(3) καθώρ και ηα ανηίζηοισα αναπληπυμαηικά ηοςρ. 
 Η ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξεπξίζθεηαη ηνπ 50% ζπλ έλα (1) ησλ αηόκσλ 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο.  

ε πεξίπησζε κε  απαξηίαο ησλ εθινγέσλ ζηε ζπλέιεπζε γηα ηελ εθινγή ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ε ζπλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί ηελ ίδηα εκέξα ζηηο 12.30 κ.κ., ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε απαηηείηαη λα παξεπξίζθεηαη ην 30% ζπλ έλα (1) ησλ αηόκσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα 

ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην θιάζκα κνλάδαο πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη. 

Δάλ θαη πάιη δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κεηά από  

δεκόζηα θιήξσζε, ε νπνία ζα γίλεη από ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν.Δ., ηελ ίδηα εκέξα ζηηο 11:30 

π.κ. ζην Γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή. 

           Ο ηξόπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο θαζνξίδνληαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ   

αλαθέξνληαη ζηα έρνληαο ππόςε ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο.  

 

α. Γικαίυμα να εκλέγοςν και να εκλέγονηαι   

Γηα ηελ εθινγή  

1. Δλόο (1) Ιαηξνύ κε ζέζε πληνληζηή Γηεπζπληή κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ζέζε πληνληζηή 

Γηεπζπληή Σκήκαηνο ζην Ννζνθνκείν θαη ηα κέιε ΓΔΠ (όισλ ησλ βαζκίδσλ) Γηεπζπληέο 

θιηληθώλ θαη εξγαζηεξίσλ. 

2. Δλόο Ιαηξνύ κε βαζκό Γηεπζπληή κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ έρνπλ όινη νη ηαηξνί κέιε ΓΔΠ (θαζεγεηέο θαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο), 

όινη νη πληνληζηέο Γηεπζπληέο, νη θαηέρνληεο ζέζε Γ/ληε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη όινη νη Γ/ληεο 

ηαηξνί ηνπ Ννζνθνκείνπ (Γηεπζπληέο πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε Γ/ληε, Γηεπζπληέο από εμέιημε 

πνπ δελ πξνΐζηαληαη ηκήκαηνο, Γηεπζπληέο από εμέιημε πνπ πξνΐζηαληαη ηκήκαηνο θαζώο θαη νη 

κνλαδηθνί Γ/ληεο ζε ηκήκαηα όπνπ ππάξρεη νξγαληθή ζέζε Γ/ληε, Γ/ληεο από εμέιημε πνπ 

πξνΐζηαληαη ηκήκαηνο θαζώο θαη νη κνλαδηθνί Γ/ληεο ζε ηκήκαηα πνπ δελ ππάξρεη νξγαληθή 
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ζέζε Γ/ληε, Γ/ληεο πνπ ππεξεηνύλ ζε πξνζσπνπαγή ζέζε). Καη εθιέγνπλ έλα ηαηξό κε βαζκό 

Γηεπζπληή. 

3. Δλόο ηαηξνύ κε βαζκό Γηεπζπληή κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη ηαηξνί κέιε ΓΔΠ (θαζεγεηέο θαη 

αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο), όινη νη ηαηξνί κε βαζκό Γηεπζπληή, όρη πληνληζηέο (Γηεπζπληέο πνπ 

έρνπλ νξγαληθή ζέζε Γ/ληε, Γηεπζπληέο από εμέιημε πνπ δελ πξνΐζηαληαη ηκήκαηνο, Γηεπζπληέο 

από εμέιημε πνπ  πξνΐζηαληαη ηκήκαηνο, θαζώο θαη νη κνλαδηθνί Γ/ληεο ζε ηκήκαηα πνπ ππάξρεη 

νξγαληθή ζέζε Γ/ληε, Γηεπζπληέο από εμέιημε πνπ  πξνΐζηαληαη ηκήκαηνο  θαζώο θαη νη 

κνλαδηθνί Γ/ληεο ζε ηκήκαηα όπνπ δελ ππάξρεη νξγαληθή ζέζε Γ/ληε, , Γ/ληεο πνπ ππεξεηνύλ ζε 

πξνζσπνπαγή ζέζε). Όσι ςνηονιζηέρ Γιεςθςνηέρ 

4. Δλόο ηαηξνύ κε βαζκό Δπηκειεηή Α’ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ  

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη ηαηξνί  Δπηκειεηέο Α’ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαζώο θαη ηα κέιε ΓΔΠ βαζκίδαο επίθνπξνπ θαζεγεηή ησλ Ννζνθνκείσλ. 

5. Δλόο ηαηξνύ κε βαζκό Δπηκειεηή Β΄ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ  

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη ηαηξνί  Δπηκειεηέο Β’ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαζώο θαη ηα κέιε ΓΔΠ βαζκίδαο Λέθηνξα ησλ Ννζνθνκείσλ. 

6. Δλόο επηζηήκνλα ηεο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο, κε ηαηξό θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ’ ή 

κέινο ΓΔΠ (βαζκίδαο Καζεγεηή, Αλ. Καζεγεηή θαη Δπίθνπξνπ Καζεγεηή). 

Δθιέγεηαη από όινπο ηνπο επηζηήκνλεο, κε ηαηξνύο ππαιιήινπο ΠΔ πνπ ππάγνληαη ζηελ Ιαηξηθή  

Τπεξεζία αλεμαξηήησο βαζκνύ θαζώο θαη από ηα κέιε ΓΔΠ κε ηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ζην 

Ννζνθνκείν, αλεμαξηήησο βαζκνύ, 

7. Δλόο επηζηήκνλα ηεο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο, κε ηαηξό θαηεγνξίαο ΣΔ κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ’. 

Δθιέγεηαη από όινπο ηνπο κε ηαηξνύο ππαιιήινπο ΣΔ, αλεμαξηήησο βαζκνύ πνπ ππάγνληαη 

ζηελ Ιαηξηθή Τπεξεζία 

8. Δλόο Ννζειεπηή ΠΔ κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ΄ θαη ειιείςεη απηνύ Ννζειεπηή ΣΔ ή καία ή 

επηζθέπηξηα πγείαο κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ΄ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ  

Δθιέγεηαη από όινπο ηνπο Ννζειεπηέο θαη ηηο καίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

9. Δλόο εηδηθεπόκελνπ ηαηξνύ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

β. Γεν έσοςν δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηιρ εκλογέρ: 

1. Οη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ αλήθνπλ νξγαληθά. 

2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη όζνη από ηνπο ππαιιήινπο έρνπλ ηεζεί ζε 

αξγία ή δηαζεζηκόηεηα. 

3.Οη αγξνηηθνί θαη επηθνπξηθνί ηαηξνί, θαζώο θαη ην ινηπό επηθνπξηθό πξνζσπηθό. 

  

γ. Τποβολή Τποτηθιόηηηαρ για μέλορ Δπιζηημονικού ςμβοςλίος 
       Όζνη από ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο, επηζπκνύλ λα είλαη 

ππνςήθηνη γηα κέιε ζην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην θαη πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ έγγξαθε δήισζε ππνςεθηόηεηαο ζην Γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Π.Γ.Ν.Δ, κέρξη ηελ  Γεπηέξα 22-06-2015, ηδηνρείξσο ή κέζσ fax ζην Γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Π.Γ.Ν.Δ. 25510-89699 ή κέζσ e-mail: grdioikiti@pgna.gr 

 

Για ηην εκλογή μέλοςρ ηος Δπιζηημονικό ςμβούλιο επιηπέπεηαι η ςποβολή μόνο 

μεμονυμένυν ςποτηθιοηήηυν, οι οποίερ καηασυπούνηαι ζε ενιαίο τηθοδέληιο. 

 

     Αθνύ ζπγθεληξσζνύλ νη ππνςεθηόηεηεο, παξαδίδνληαη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή πξνο 

ζύληαμε ςεθνδειηίνπ, ην νπνίν ζα είλαη εληαίν θαη ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο θαηεγνξίεο όπσο 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ελ ζπλερεία αλαθνηλώλεηαη ε νξηζηηθή ιίζηα κε ηνπο ππνςήθηνπο 

γηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ.  

Δάλ ππνβιεζεί κηα ππνςεθηόηεηα, δελ δηεμάγεηαη εθινγή. 

Η εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ζα δηεμαρζεί ηην 

Πέμπηη 25-06-2015 από 08:00 π.μ. έυρ και 16:00 μ.μ. ζηο αμθιθέαηπο ηος Νοζοκομείος. Η 



 - 4 - 

εθνξεπηηθή επηηξνπή κπνξεί κε απόθαζε ηεο λα παξαηείλεη ηελ δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο, αλ 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ ππάξρνπλ παξόληεο εθινγείο γηα  ςεθνθνξία. 

Οη εθινγείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Αλ δελ έρνπλ 

αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα, πξνζθνκίδνπλ θάζε άιιν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηαο έγγξαθν πνπ έρεη 

εθδνζεί από θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη θέξεη θσηνγξαθία ηνπ ππαιιήινπ. 

ην εληαίν ςεθνδέιηην ν εθινγέαο ζεκεηώλεη κε ζηαπξό πξνηίκεζεο κόλν έλαλ ππνςήθην. 

    Για ηο Γενικό Νοζοκομείο Γιδςμοηείσος, όπνπ ζα έρνπλ απνζηαιεί ηα αληίζηνηρα 

ςεθνδέιηηα πξνθεηκέλνπ λα ςεθίδνπλ όινη όζνη έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ, ε ςεθνθνξία ζα 

δηεμαρζεί ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 7:00 π.κ. έσο 15:00 κ.κ. 

   Δπίζεο ζα νξηζζεί ππάιιεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ όπνπ ζα επηβιέπεη όιε ηελ 

δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, ζπγθέληξσζεο θαη απνζηνιήο ησλ ςεθνδειηίσλ απζεκεξόλ κέζσ 

εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ, ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.  

      Η παξνύζα πξνθήξπμε, κε ηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο εθινγέσλ, λα αλαξηεζεί ζηνπο 

πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Αιεμ/πνιεο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

Γηα ηελ αλάξηεζε λα ζπληαρζεί ζρεηηθό απνδεηθηηθό, πνπ ζα ππνγξάςνπλ δύν ππάιιεινη θάζε 

Μνλάδαο. Σν απνδεηθηηθό αλάξηεζεο ζα πξέπεη λα πξσηνθνιιεζεί απζεκεξόλ ζην νηθείν βηβιίν 

πξσηνθόιινπ θαη λα απνζηαιεί άκεζα ζην Γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν.Δβξνπ. 

 

1. πλεκκέλα: ελλέα (9) θαηαζηάζεηο 

 

 

         Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ Π.Γ.Ν.Δ. 
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