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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) δύο (2) και δύο (2)
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (1 για γκρέϊντερ & 1 για JCB)
τέσσερις (4) συνολικά θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου του Δήμου Μύκης Νομού Ξάνθης, που εδρεύει στην Σμίνθη Ξάνθης.
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.2190/1994, 94 περιπτ. κ΄. όπως

2.

3.

4.
5.

προστέθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99,του Ν. 3584/07
(άρθρο 206),του Ν. 2738/99,
Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003, όπου προβλέπεται ότι
οι Ο.Τ.Α. έχουν την δυνατότητα να προσλαμβάνουν εποχιακό προσωπικό
ανταποδοτικών υπηρεσιών, καθώς και προσωπικό για την κάλυψη επειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, χωρίς να απαιτείται πλέον έγκριση της
Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής που προβλέπεται από την 33/06 ΠΥΣ, όπως
ισχύει.
Την με αριθ. 29/14-2-2011 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μύκης.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (άρθρο 26).
Τον έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. και τον ΑΔΑ : 4Α1ΘΟΡ1Υ-ΛΛ που έλαβε,
Ανακοινώνει

Την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για την κάλυψη
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παροδικών αναγκών της υπηρεσίας οδοποιίας για τις εξής, κατά αριθμό
ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη
χρονική περίοδο.
Ειδικότητα
ΥΕ 16-ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(γκρέϊντερ)

Αριθμός
Ατόμων
2
2

Ειδικά τυπικά προσόντα

Δεν
απαιτούνται
προσόντα (άρθρο
Ν.2527/97)

τυπικά
5 του

-ΔΕ-Χειριστών
μηχανημάτων
γκρέϊντερ
(1)
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
α)
Άδεια
άσκησης
επαγγέλματος
χειριστή
γκρέϊντερ σύμφωνα με το
Π.Δ. 31/90 ή άδειες που
εκδόθηκαν σύμφωνα με το
Π.Δ. 22/1976.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή
δίπλωμα σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
ή
Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) ή
άλλος
ισότιμος
τίτλος
Σχολικών Μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
βάσει του οποίου χορηγείται
η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος.
Σε
περίπτωση
που
καθίσταται
δυνατή
η
πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους
με
το
προαναφερόμενο
προσόν
επιτρέπεται η κάλυψή τους
με προσόν απολυτήριο τίτλο
αντίστοιχης
ειδικότητας
αναγνωρισμένης κατώτερης
Τεχνικής Σχολής ή ισότιμο
και αντίστοιχο τίτλο της
αλλοδαπής
και
την
προαναφερόμενη
άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται
δυνατή
η
πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα
2
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της
προηγούμενης
παραγράφου
(2)
,
επιτρέπεται η κάλυψή τους
με την προαναφερόμενη
άδεια
άσκησης
επαγγέλματος και ενός (1)
έτους
τουλάχιστον
αντίστοιχη
εμπειρία,
μετά την λήψη της άδειας
άσκησης επαγγέλματος.
Στην τελευταία περίπτωση ο
υποψήφιος πρέπει να έχει
τουλάχιστον
απολυτήριο
τίτλο
εκπαίδευσης
(απολυτήριο
τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το
1980,
απολυτήριο
δημοτικού σχολείου), ή
απολυτήριο
τίτλο
κατώτερης τεχνικής σχολής
του Ν.Δ. 580/1970, ή
απολυτήριο
τίτλο
εργαστηρίων
ειδικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης του άρθρου 1
του
Ν. 2817/2000
ή
ισότιμο
τίτλο
της
αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται
δυνατή
η
πλήρωση της θέσης από
υποψηφίους με
την
ανωτέρω
εμπειρία,
επιτρέπεται η κάλυψή της με
αντίστοιχη
εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών
(μετά την απόκτηση της
επαγγελματικής άδειας).
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(JCB)

2

ΕΙΔΙΚΑ
ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
JCB
α) Άδεια μηχανοδηγούχειριστή
μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Β’ και τάξης Δ’.
β)
Ο
ομώνυμος
ή
αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών
3
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Σχολών ή σχολών μαθητείας
του ΟΑΕΔ ή άλλοι ισότιμοι
τίτλοι σχολικών μονάδων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται
επίσης
δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
υπό
την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η
άδεια
άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με
συνυπολογισμό
και
εμπειρίας.
γ)
Άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική.
δ) Εμπειρία μηχανοδηγούχειριστή
μηχανημάτων
έργων
δύο
(2)
ετών
τουλάχιστον
μετά
την
απόκτηση των αντίστοιχων
αδειών.
Επικουρικά Προσόντα
Α. Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται
δυνατή
η
πλήρωση της θέσης από
υποψηφίους με
τα κύρια προσόντα,
επιτρέπεται ο διορισμός
με :
α)
άδεια μηχανοδηγούχειριστή
μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Β’ και
τάξης Δ’ .
β)
με ομώνυμο ή
αντίστοιχο,
απολυτήριο
τίτλο
αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμο τίτλο σχολής της
αλλοδαπής.Γίνεται
επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης
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τεχνικής
σχολής
της
ημεδαπής,
υπό
την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας, ότι
οι
άδειες
άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκαν
βάσει του
συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με
συνυπολογισμό
και
εμπειρίας.
γ)
άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική.
δ) εμπειρία τουλάχιστον
δύο
(2)
ετών
στην
αντίστοιχη ειδικότητα μετά
την
απόκτηση
των
αντίστοιχων αδειών.
Β. Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται
δυνατή
η
πλήρωση της θέσης ούτε από
υποψηφίους
με
τα
προαναφερόμενα προσόντα,
επιτρέπεται ο διορισμός από
κατόχους
των
αδειών
μηχανοδηγού-χειριστή
ομάδας Β’ τάξης Δ’ με
απολυτήριο
τίτλο
τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(δηλαδή
απολυτήριο
τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού
σχολείου),
αντίστοιχη
εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών
μετά την απόκτηση των
παραπάνω αδειών και
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική
ή
επαγγελματική.
Σημείωση : Σε όλες τις
περιπτώσεις
ισχύει
και
αντίστοιχη άδεια που έχει
εκδοθεί βάσει του Π.Δ.
22/1976.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
5
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2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους
έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
• Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του
βαθμού εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια
εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα
κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι
που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ
αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη
βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).
1. Σε περίπτωση που φορέας που προσλαμβάνει είναι δήμος ή κοινότητα ή
δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα που ανήκει
στο δήμο ή την κοινότητα.
Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:
(1) Του Δήμου Μύκης (όπου εδρεύει ο φορέας). (α΄ βαθμός εντοπιότητας)
(2) Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Ξάνθης. (β΄ βαθμός εντοπιότητας)
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. (χωρίς εντοπιότητα)
•

Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέρα
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επομένη της ανάρτησης των
πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο
χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο
οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών,
παραμένει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση
ικανού χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την
παρέλευση των 20 ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η
διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προσλαμβανομένου.
Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης
απασχόλησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που
προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα
6
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απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν
προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν.
3260/2004).
Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές
συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η
πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6
του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη
των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.
Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική
διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004
Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμες εταιρείες, οι
οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.2190/94, εφαρμόζονται και οι σχετικές με τα κωλύματα και τις απαγορεύσεις
διατάξεις του Π.Δ. 180/2004.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ,
Σμίνθη Ξάνθης και ειδικότερα στην υπηρεσία Προσωπικού, αρμόδιος : κ.
Βασίλειος Μωϋσίδης (τηλ. 25413 52311) ή Μαρία Κύρου (25413 52312) εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της
τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος.
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης,
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει
7

12-5-2006

ΑΔΑ: 4Α1ΤΩΚΛ-Χ
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.
2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει
κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία
απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη
και λήξη).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο
υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της
εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η
υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4
παρ. 5 Ν.2647/1998).
Σημείωση:
● Η επικύρωση των πάσης φύσεως διοικητικών εγγράφων μπορεί να γίνεται από όλες τις
διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Ακόμη μπορεί να γίνεται επικύρωση από Δικηγόρους
και Συμβολαιογράφους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(Ν.2690/1999).
● Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την
πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική
γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.Δ. 50/2001 και Ν. 148/1914).
Τα ανωτέρω συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων που αποδεικνύουν την γνώση ξένης
γλώσσας, προσκομίζονται:
Σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς
αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει
επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση των ως άνω
τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη
επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο.
Πρέπει δε να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα, από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή
το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα
διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Μύκης, (όπου εδρεύει η υπηρεσία), συντασσομένου κατ'
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.
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ΑΔΑ: 4Α1ΤΩΚΛ-Χ
ΣΤ΄. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας,
συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dimosmykis.gr) υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ

ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΑΣΙΑ ΤΖΕΒΔΕΤ
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