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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ  
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 
(ΓΗ.Κ.Δ.Α.) 

 
 

Αζηςπάλαια, 13-07-2018 
Απιθ. Ππυη. 92 

 
 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ  1/2018 

για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 
Η Γημοηική Κοινυθελήρ Δπισείπηζη Αζηςπάλαιαρ  

 

Ανακοινώνει 
 

Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος 
σπόνος, ζςνολικά δύο (2) αηόμυν για ηην κάλςτη εποσικών ή 
παποδικών αναγκών ηηρ Γημοηικήρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ 
Αζηςπάλαιαρ, πος εδπεύει ζηην Αζηςπάλαια Ν. Γυδεκανήζος και 
ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ, ανά ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια 
ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα 
απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

101 
Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε 
Αζηππάιαηαο 

Αζηππάιαηα 

ΓΔ Οδεγψλ 
Λεσθνξείνπ 

[Γ΄ (D)  Καηεγνξίαο – 
Υσξίο Κάξηα Φεθηαθνχ 

Σαρνγξάθνπ] 

6 κήλεο  1 

102 
Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε 
Αζηππάιαηαο 

Αζηππάιαηα 

ΓΔ Οδεγψλ 
Λεσθνξείνπ 

[Γ΄ (D)  Καηεγνξίαο – 
Υσξίο Κάξηα Φεθηαθνχ 

Σαρνγξάθνπ] 

 4 κήλεο 1 

 
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 
 

101,102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1)Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνχ 
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ειίδα 2 απφ 5 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 
ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ ή  

Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ 
Απηνθηλήηνπ ή Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο 
Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή Απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 
εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Ορεκάησλ ή εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ 
Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ 
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή  

ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε 
Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή 
Απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 
Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο 
Ηιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή  Ηιεθηξηθνχ πζηήκαηνο 
Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηψλ Ηιεθηξνινγηθψλ 
πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ 
Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ 
Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή 
Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2) Ιζσύοςζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ  Γ΄ ή D 
θαηεγνξίαο.  

3)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ 
πποζόνηα) 

 1)Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ 
Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.  

 2)Ιζσύοςζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή D  
θαηεγνξίαο. 

  3)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) . 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ 
πποζόνηα) 

 1)Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
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ειίδα 3 απφ 5 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο 
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο και ανηίζηοιση  εμπειπία ηπιών (3) ηοςλάσιζηον εηών κεηά ηελ 
απφθηεζε ηεο θαησηέξσ άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

  2) Ιζσύοςζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ  Γ΄ ή D  
θαηεγνξίαο. 

   3)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ 
πποζόνηα) 

1) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο 
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία έξι (6) ηοςλάσιζηον μηνών, κεηά ηελ 
απφθηεζε ηεο  θαησηέξσ άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

2) Ιζσύοςζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ  Γ΄ ή D  
θαηεγνξίαο. 

3)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ). 

Πποζοσή : Η εκπεηξία γηα ηελ εηδηθφηεηα απηή ππνινγίδεηαη κεηά απφ ηελ 
απφθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ  Γ΄ ή  D  θαηεγνξίαο.  

ΔΠΙΗΜΑΝΗ:   Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο  απηνθηλήηνπ   Γ΄ ή D  θαηεγνξίαο 
απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ  Δπαγγεικαηηθήο 
Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

   

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη 
καηά ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος) 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο 

Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη: 

είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη 

ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο  ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κοινοηικού 

απιθμού «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαθνίλσζε. 

ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο 

ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ 

ηελ αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) θαη 

εθφζνλ πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, 

γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: 

 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε 

 Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα 

ηζρχο ηεο (έλαξμε, ιήμε) 

 Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη 

απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα 

επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, ιφγσ 

ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ. 

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτήθιοι ππέπει να πποζκομίζοςν 

οπυζδήποηε ηην απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη άδεια οδήγηζηρ.  

Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία 

ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά 

κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη 

νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε 

βεβαίσζε απηή, ιφγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη 

 ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία 

αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ 

δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 

Ιζσύοςζα άδεια οδήγηζηρ πος έσει εκδοθεί απφ θξάηνο – κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην 
Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ 
ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο 
άδεηαο νδήγεζεο ηνπ Π.Γ.. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6 άξζξν ηξίην Ν. 
4383/2016_ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη 
θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αλλοδαπήρ (εκηόρ κπαηών – 
μελών ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ), για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

πποζκομίζοςν ανηιζηοισία ηηρ άδειαρ οδήγηζηρ αλλοδαπήρ με ηιρ 
επαγγελμαηικέρ άδειερ οδήγηζηρ ημεδαπήρ. 

 
 Οι ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν ηλικία 18 έυρ 65 εηών. 

 Πποηάζζονηαι ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ θαηαηάζζνληαη κε ηα ίδηα πξνζφληα πξφζιεςεο (θχξηα ή 
επηθνπξηθά), αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα 
θξηηήξηα, οι μόνιμοι κάηοικοι ηνπ Γήκνπ Αζηππάιαηαο, (άξζξν έλαην, παξ.28 ηνπ Ν.4057/2012). 

 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ, είηε αςηοπποζώπυρ, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηασςδπομικά με 
ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γημοηική 
Κοινυθελήρ Δπισείπηζη Αζηςπάλαιαρ, Σ.Κ. 85900, Υώπα Αζηςπάλαιαρ Ν. Γυδεκανήζος, ςπότη 
κ Γαβπιήλ Παλαηιανού (ηηλ. επικοινυνίαρ: 2243059806). 

 Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι δέκα (10) ημέπερ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 
αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 
θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 
αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά 
λφκν, εμαηξεηέα  (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  
Οιφθιεξε ε ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά δηαηίζεηαη απφ ην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αζηππάιαηαο, Υψξα Αζηππάιαηαο, 85900. 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ.. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΛΤΓΑΚΗ 
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