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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του Π.Δ.1/2003.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007(ΦΕΚ 26/9-2-2007/τ.Α΄) «Άσκηση Ιδιωτικού Έργου με
αμοιβή».
4. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών
υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των Διευθντών και Υπ/ντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και
των συλλόγων των διδασκόντων».
5. Το Δ2/7199/12-01-2001 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα: «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή».
6. Το με αρ.πρωτ.77045/Ε1/13-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με άδεια
άσκησης ιδιωτικού έργου».
7. Το με αριθ. πρωτ.20719/Ε1/07-02-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρίνιση σχετικά με τη
χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή».
8. Το με αρ.πρωτ.128433/Ε3/27-07-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.
9. Την με αριθ. 251/98 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
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10. Τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για χορήγηση
άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
11.Τη βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών,
ότι η εξωδιδακτική απασχόληση που αιτούνται, θα πραγματοποιηθεί σε ώρες εκτός λειτουργίας του
σχολείου του/της, δεν παρακωλύει το διδακτικό του/της έργο και την ομαλή λειτουργία της σχολικής
του/της μονάδας.
12.Την πρόταση του ΠΥΣΔΕ Λέσβου, όπως διατυπώθηκε στην Πράξη του αριθμ. 2/04-02-2021, όπου
γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στους/στις κάτωθι
εκπαιδευτικούς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΝΕΙΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ,
εκπ/κό κλάδου ΠΕ86 του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, προκειμένου: (1) να
διδάξει στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης εργαζομένων με τίτλο «Ειδικός στη χρήση τεχνικών
και εργαλείων social media marketing» των ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ-ΕΛΟΡΙΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου «Ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5034827, στο πλαίσιο του Ε.Π
«Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα , Καινοτομία». Το συγκεκριμένο έργο θα
παρέχεται 2 ώρες την εβδομάδα

για διάστημα από 18-01-2021 έως 24-03-2021 και

συνολικά για 20 ώρες. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο. (2) να διδάξει το μάθημα « Ανάλυση
Δεδομένων(ΓΕ0172)» και το μάθημα «Επιστημονικός Προγραμματισμός σε γλώσσα Python
(ΓΕ0175)» , στο τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ , στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-21 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( ΚΩΔ
80098)» ,του Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ» , κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 , το διάστημα από
15/02/2021 έως 05/07/2021 ( συν την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021) και για 6 ώρες την
εβδομάδα κάθε Παρασκευή και ώρα από 15:00 έως 21:00 . Η άδεια παρέχεται σε ώρες και
μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο. (3) να
εργαστεί ως εκπονητής του ΙΕΠ (ΑΔΑ :ΨΒΞΘΟΞΛΔ-ΥΜ7) που αφορά τις πράξεις «
Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με ΜΙS 5035542 και «Επιμόρφωση των
εκπαιδευτών στα προγράμματα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με ΜΙS 5035543 το διάστημα από 18/01/2021

έως

31/12/2021 για 8 ώρες την εβδομάδα . Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν
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παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο και θα παρέχεται στη
Μυτιλήνη σε απογευματινές ώρες μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
2. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΜΠΟΥΧΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01 του 1Ου ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ , προκειμένου να
διδάξει εξ αποστάσεως στο ΣΔΕ Κοζάνης-τμήμα Πτολεμαΐδας για 9 ώρες την εβδομάδα . Το
διδακτικό ωράριο στο ΣΔΕ Κοζάνης είναι καθημερινά από 17:00 έως 21:00 . Η άδεια
παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 08/01/2021 και μέχρις ότου παύσει να λειτουργεί
το ΣΔΕ Κοζάνης-τμήμα Πτολεμαΐδας με τηλεκατάρτιση , οπότε και λήγει αυτόματα η άδεια
της και σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο
σχολείο.
3. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης εργασίας με αμοιβή στην κ. ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.50 του Γυμνασίου Θερμής για να εργαστεί ως
υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών στην επιχείρηση ΜΑΡΙΝΑ .ΘΕΜ. ΚΛΕΙΔΑΡΑ –ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝ.ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΟΕ πρατήριο υγρών καυσίμων που έχει έδρα στη Παναγιούδα Μυτιλήνης
για το διάστημα από 03/02/2021 έως 30-06-2021 σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται
οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο. Συγκεκριμένα το ωράριο εργασίας της θα
είναι Δευτέρα 16:30-18:30, Τετάρτη 16:30-17:30, Πέμπτη 14:30-16:00, Παρασκευή 16:3018:00 και Σάββατο 12:00-16:00.
4. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
αναπληρωτή

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης για την

διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» στο ΣΔΕ Μυτιλήνης για 10 ώρες
εβδομαδιαίως και για το χρονικό διάστημα από 01/02/2021 έως 30/06/2021. Το ωράριο
λειτουργίας του ΣΔΕ Μυτιλήνης είναι απογευματινό (17:30 -21:30). Η άδεια παρέχεται σε
ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο.
5.

Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 1Ου ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ για να διδάξει
το μάθημα «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για 2 ώρες εβδομαδιαίως(κάθε
Πέμπτη 15:30-17:05) και για το διάστημα από 08/01/2021 έως 20/02/2021.

Η άδεια

παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της
στο σχολείο. Για το διάστημα από 05/10/2020 έως 07/01/2021 για το οποίο

επίσης

αιτήθηκε η ανωτέρω εκπαιδευτικός, άδεια άσκησης έργου , η ΔΔΕ Λέσβου δεν είναι
αρμόδια να εκδώσει άδεια άσκησης έργου , διότι η εκπαιδευτικός δεν είχε προσληφθεί στην
ΔΔΕ Λέσβου. (Ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και αίτησης χορήγησης άδειας ιδιωτικού
έργου στη ΔΔΕ Λέσβου η 08/01/2021)
6.

Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΜΑΛΑΠΕΤΣΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ αναπληρωτή εκπαιδευτικό κάδου ΠΕ03 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ για να
διδάξει το μάθημα του «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» στο παράρτημα του ΣΔΕ
Μυτιλήνης 10 ώρες εβδομαδιαίως και για το διάστημα από 08/01/2021 έως την λήξη του
διδακτικού έτους 2020-2021. Το ωράριο λειτουργίας

του ΣΔΕ Μυτιλήνης είναι
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απογευματινό

από 18:00-21:00. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν

παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο.
7. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 4Ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για να εργαστεί ως
εκπαιδευτής στο σεμινάριο των ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ – ΕΛΟΡΙΣ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το οποίο θα υλοποιηθεί στη Λέσβο στο πλαίσιο του έργου «
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ , ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΤΟΜΕΑ»

με

κωδ.

ΟΠΣ

5034827

του

Ε.Π

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» για 20 συνολικά ώρες και
για το διάστημα από 18/01/2021 έως 22/03/2021. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που
δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο.
8. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης εργασίας με αμοιβή στην κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 2ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για να εργαστεί ως
εκπαιδευτικός στην επιχείρηση «ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ-ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ- ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ » με τηλεργασία (εξ αποστάσεως
εργασία) το διάστημα από 11/1/2021 έως την λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 για 8
ώρες εβδομαδιαίως μια μέρα την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο από 9:00π.μ
έως 17:00μμ. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές
υποχρεώσεις της στο σχολείο.
9. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΝΑΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΑΣ για να διδάξει το μάθημα
του «ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» στο παράρτημα του ΣΔΕ Μυτιλήνης στην Καλλονή Λέσβου
και στο ΣΔΕ Μυτιλήνης για 10 ώρες εβδομαδιαίως για το διάστημα από 20/01/2021 έως
την λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021. Το ωράριο λειτουργίας του ΣΔΕ Μυτιλήνης είναι
απογευματινό

από 17:30-21:00. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν

παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο.
10. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης εργασίας με αμοιβή στον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
αναπληρωτή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για να
εργαστεί 1) στην επιχείρηση «ΠΑΤΣΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ –ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ» ως καθηγητής μουσικής 3 ώρες εβδομαδιαίως 1 ημέρα την εβδομάδα ( Παρασκευή
15: 30 -17:30 και 18:30-19:30)και για το διάστημα από 20/01/2021 έως την λήξη του
διδακτικού έτους

2) στην «ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΕΛΑΓΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 2 ώρες εβδομαδιαίως, 2 ημέρες την εβδομάδα ( Δευτέρα 19:00-20:00 και
Πέμπτη 19:30-20:30) και για το διάστημα από 20/01/2021 έως την λήξη του διδακτικού
έτους .Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές
υποχρεώσεις του στο σχολείο. Για το προγενέστερο διάστημα πριν της ανάληψης της
υπηρεσίας του στη ΔΔΕ Λέσβου, για το οποίο επίσης αιτήθηκε ο ανωτέρω εκπαιδευτικός
άδεια άσκησης έργου , η ΔΔΕ Λέσβου δεν είναι αρμόδια να εκδώσει άδεια άσκησης έργου ,
διότι ο εκπαιδευτικός δεν είχε προσληφθεί στην ΔΔΕ Λέσβου. ( Ημερομηνία αίτησης του
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παραπάνω

εκπαιδευτικού για

χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου

στη ΔΔΕ Λέσβου η

20/01/2021).
11. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης εργασίας με αμοιβή στην κ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για να εργαστεί ως
εκπαιδεύτρια στο σεμινάριο του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ με τίτλο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ»
το οποίο θα υλοποιηθεί στη Λέσβο στο πλαίσιο του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ» με κωδ. ΟΠΣ 5034827 του Ε.Π «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» για 20 συνολικά ώρες και για το διάστημα από 18/01/2021 έως 31/03/2021.
Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις
της στο σχολείο.
12. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης εργασίας με αμοιβή στον κ. ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
εκπαιδευτικό του 1Ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (οργανική θέση) και Διευθυντή του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης
για να διδάξει ως εκπαιδευτής στο σεμινάριο του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» το οποίο θα υλοποιηθεί στη Λέσβο στο πλαίσιο
του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ , ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» με κωδ. ΟΠΣ 5034827 του Ε.Π
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» για 20 συνολικά ώρες και
για το διάστημα από 18/01/2021 έως 31/03/2021. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που
δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο.
13. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης εργασίας με αμοιβή στον κ. ΒΕΡΒΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣ για να εργαστεί με την ιδιότητα του
Χημικού , μελετητή τάξης 15-17 , σε επιχείρηση χημικών δοκιμών αναλύσεων και εμπορίας
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με ΑΦΜ :045380097 για το χρονικό διάστημα από 06/1/2021
έως και 06/04/2021.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ

