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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Π 44739 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό 

του Εθνικού Τυπογραφείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−

νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010).

2. Των άρθρων 4 και 20 του Ν.4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011).

3. Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85/Α/11−4−2012).

4. Του άρθρου 1 του Ν.3895/2010 «Κατάργηση και 
συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του 
δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 206/Α/8−12−2010).

5. Του Π.Δ. 188/1996 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφεί−
ου» (ΦΕΚ 146/Α΄/1996), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 

13/2005 (ΦΕΚ 11/Α΄/2005), Π.Δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α΄/2005) 
και Π.Δ. 137/09 (ΦΕΚ 184/Α΄/2009).

6. Την περάτωση εποχικών έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες συνεπάγονται την 
απασχόληση των υπαλλήλων όλων των κλάδων του 
Εθνικού Τυπογραφείου πέραν των ωρών της υποχρεω−
τικής εργασίας τους. Συγκεκριμένα:

α) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολοκλη−
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμι−
κού του Εθνικού Τυπογραφείου. 

β) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολο−
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού 
Τυπογραφείου. 

γ) Τον αυξημένο όγκο δημοσιευτέας ύλης για τα τεύχη 
Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), λόγω των εκ του Νόμου καταλυτικών 
προθεσμιών.

δ) Τη βιβλιοδεσία των Εκλογικών Αποτελεσμάτων των 
Βουλευτικών Εκλογών (4−10−2009) και των Ευρωεκλογών 
(7−6−2009), εργασία η οποία λόγω της ιδιομορφίας του 
εντύπου, πραγματοποιείται αποκλειστικά χειρωνακτικά.

ε) Τις Εκτυπωτικές εργασίες:
i. «Νοσοκομειακά Χρονικά», τόμος 73, τεύχος 1−3 (Ένω−

ση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓ−
ΓΕΛΙΣΜΟΣ»). 

ii. «Έκθεση προς την επιτροπή δικαιωμάτων του παι−
διού του ΟΗΕ» (Συνήγορος του Πολίτη). 

iii. «Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων» 
(Συνήγορος του Πολίτη). 

iν. «Ποιος είναι και τι κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη» 
(Συνήγορος του Πολίτη). 

ν. «Ενημερωτικό υλικό της εταιρείας Digea» (Digea).
vi. «Βιβλιάριο ελέγχου εργοδότη», Μηχανογραφικό 

χαρτί, ειδικά διαμορφωμένοι φάκελοι (ΙΚΑ). 
7. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−

θεισών αναγκών (ως προς τον ΚΑΕ 0511) προκαλείται 
δαπάνη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην με αριθ. πρωτ. 
Γ1 35845/3.9.2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖΧ−Θ0Φ) σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους σαράντα οχτώ 
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (48.300,00 €) για την πλη−
ρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπο−
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Εθνικού 
Τυπογραφείου, ειδικός φορέας 05−170, ΚΑΕ 0511, η οποία 
βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο ΒΕΕΠ της ΥΔΕ με 
αριθμό 98654, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το μήνα 
Σεπτέμβριο 2012 με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αμοιβή του κατωτέρω προσωπικού για τους αναφερόμε−
νους σ’ αυτή λόγους, ως ακολούθως: Διακόσιοι σαράντα 
οχτώ (248) υπάλληλοι όλων των κλάδων του Εθνικού 
Τυπογραφείου να εργάζονται υπερωριακά μέχρι είκοσι 
(20) ώρες ο καθένας το μήνα, μέσα στα όρια των πι−
στώσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011.

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυ−
πογραφείου θα οριστούν οι υπάλληλοι με ονομαστικό 
κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής 
εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Εθνικού 
Τυπογραφείου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως και 30 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 8002/32/204−ε (2)
Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο 

ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β, παρ. Α 8, άρθρου 51, 

ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (Α΄ 
232).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του 
ν. 2622/1998 (Α΄ 138) όπως αντικαταστάθηκαν με τις δι−
ατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3181/2003 (Α΄ 
218).

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του 
ν. 2734/1999 (Α΄ 161) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 3181/2003 (Α΄ 218).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας 
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Α΄ 144).

10. Τις διατάξεις της Υ48/9−7−2012 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(Β΄ 2105).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλούνται επιπλέον δαπάνες σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, ΚΑΕ 0432 − (ΕΦ 43−110), 
μόνο για το τρέχον έτος και οι οποίες ανέρχονται στο 
ύψος των 5.860.000,00 ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το ανώτατο μηνιαίο όριο ωρών νυχτερινής απασχό−
λησης για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8002/32/122−α από 6−9−2007 (Β΄ 
1803) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της 
ίδιας απόφασης, από 15−9−2012 καθορίζεται ως εξής:

α. στις δεκαέξι (16) ώρες για το ένστολο προσωπικό, το 
οποίο στα κύρια καθήκοντα του εκτελεί υπηρεσία των 
εδαφίων (α) και (δ) της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
394/2001 (Α΄ 274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β. στις σαράντα οκτώ (48) ώρες για το ένστολο προ−
σωπικό στις λοιπές περιπτώσεις.

2. Επιπλέον, για το προσωπικό της περίπτωσης Β΄ της 
προηγούμενης παραγράφου, από 1−11−2012 καθορίζεται 
ως ετήσιο ανώτατο όριο νυκτερινής απασχόλησης οι 
τετρακόσιες ογδόντα οκτώ (488) ώρες ανά δικαιούχο.

3. Το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυχτερινής απα−
σχόλησης, όπως αυτό ορίστηκε με την παράγραφο 5 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8002/32/122−α από 6−9−
2007 (ΦΕΚ Β΄−1803) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, αυξάνεται μόνο για 
το έτος 2012, κατά 2.000.000 ώρες για το Αστυνομικό 
Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδι−
κούς Φρουρούς.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 8002/32/122−α από 
6−9−2007 (Β΄ 1803) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1−8−2012, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ.  8221.Τ08/08/12 (3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση 

του έργου: «Αποκατάσταση παράκτιου τείχους στη 
θέση Ν.Α.Ο.Κ., κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στη−
θαίου παραλιακής Λεωφόρου Γαρίτσας», πόλης Κέρ−
κυρας. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 
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«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14, παρ. 1), όπως 
αντικαταστάθηκε από το Ν.3153/2003 (άρθρο 44, παρ. 1, 
περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

δ. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) (άρθρο 5), «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

ε. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποί−
ηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»».

στ. Την αρ. πρ. 5221.1/02/2012/23−02−2012 (ΦΕΚ Β΄ 464) 
απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

ζ. Την αρ. πρ. 5111.01/46/2012/26−07−2012 (ΦΕΚ 353 τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση περί Διορισμού του Μουτζούρη Κων−
σταντίνου του Ιωάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτι−
κής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

η. Την αρ. πρ. 8221.Τ08/17/09/24−12−2009 έγκριση της 
Υπηρεσίας μας επί της εκτέλεσης του έργου του θέ−
ματος.

θ. Το αρ. πρ. 8221.Τ08/02/11/30−03−2011 έγγραφό μας επί 
της οριστικής μελέτης του έργου του θέματος.

ι. Το αρ. πρ. 1026/5.0/23−07−2012 έγγραφο Οργανισμού 
Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.

ια. Το αρ. πρ. 8221.Τ08/05/12/24−07−2012 έγγραφό 
μας.

ιβ. Το αρ. πρ. 1035/5.0/27−07−2012 έγγραφο Οργανισμού 
Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 257/
20−07−2012 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

ιγ. Το αρ. πρ. 8221.Τ08/06/12/31−07−2012 έγγραφό μας. 
ιδ. Το αρ. πρ. 1058/5.0/05−09−2012 έγγραφο Οργανι−

σμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. με συνημμένο το αρ. πρ. 
43875/17679/28−08−2012 έγγραφο Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική Διεύ−
θυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος 
και Υποδομών, αποφασίζει:

Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση 
παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ., κρηπιδωμάτων, 
πεζοδρομίων και στηθαίου παραλιακής Λεωφόρου Γαρί−
τσας», προϋπολογισμού 4.027.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ−
βανομένου Φ.Π.Α.), ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με Διευθύνουσα Υπηρε−
σία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και 

Λιμενικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 36/2012 (4)
Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί−

ου βάσει του αρ. 83, παρ. 3 του Ν. 4070/2012. 

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρίαση 5η / 14−5−2012 ΘΕΜΑ: 3)

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 

82/Α΄/10−4−2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

2. Την από 11−5−2012 εισήγηση του Χωρικού Αντιπερι−
φερειάρχη Κυκλάδων Γεώργιου Πουσσαίου.

3. Την από 11−5−2012 εισήγηση του Χωρικού Αντιπερι−
φερειάρχη Δωδεκανήσου Φώτη Χατζηδιάκο. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 25499/5291/27−7−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. 

5. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν 
προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζει: 

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α. Μία έδρα για κάθε νησί για τις Περιφερειακές Ενό−

τητες Δωδεκανήσου 
Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Β. Τον καθορισμό των Εδρών των Ε.Δ.Χ. για τα νησιά 

των Κυκλάδων ως εξής: 
Β1. Νησί Σύρος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Σύρου 
Β2. Νησί Άνδρος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Άνδρου
Β3. Νησί Τήνος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Τήνου
Β4. Νησί Κέα: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Κέας
Β5. Νησί Κύθνου: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Κύθνου
Β6. Νησί Σέριφος: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Σερίφου 
Β7. Νησί Σίφνος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Σίφνου 
Β8. Νησί Κίμωλος: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Κιμώλου
Β9. Νησί Μήλος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Μήλου
Β10. Νησί Μύκονος: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Μυκόνου 
Β11. Νησί Πάρος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Πάρου
Β12. Νησί Νάξος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 

Νάξου
Β13. Νησί Αντίπαρος: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Αντιπάρου 
Β14. Νησί Κουφονήσι: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

του Κουφονησίου 
Β15. Νησί Δονούσας: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Δονούσας 
Β16. Νησί Ηρακλειάς: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Ηρακλειάς 
Β17. Νησί Σχοινούσα: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Σχοινούσας 
Β18. Νησί Αμοργός: μία έδρα το σύνολο του νησιού 

της Αμοργού 
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Β19. Νησί Ίος: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 
Ίου 

Β20. Νησί Θήρας: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 
Θήρας 

Β21. Νησί Θηρασιάς: μία έδρα το σύνολο του νησιού 
της Θηρασιάς 

Β22. Νησί Φολέγανδρος: μία έδρα το σύνολο του νη−
σιού της Φολεγάνδρου 

Β23. Νησί Σίκινος: μία έδρα το σύνολο του νησιού 
της Σικίνου 

Β24. Νησί Ανάφη: μία έδρα το σύνολο του νησιού της 
Ανάφης 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρόεδρος 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ  
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