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Αξηζκόο 132/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ - Δηζεγήηξηα, Γεώξγην Αλαζηαζάθν, 

Μαξία Γεσξγίνπ θαη Δπθξνζύλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνπ Βνπξιηώηε (γηαηί 

θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα 

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαηεγνξνπκέλνπ Β. Κ. ηνπ Α., θαηνίθνπ ..., 

πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Υξίζην Μαληάηε, γηα 

αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 6404/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ.  

Σν Σξηκειέο Δθεηείν Αζελώλ κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα ιεπηνκεξώο 

αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη o αλαηξεζείσλ - θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ αλαίξεζε απηήο, 

γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.πξση..../27-4-2017 αίηεζή ηνπ 

αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό ...17. 

Αθνύ άθνπζε  

Σνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε όζα αλαθέξνληαη ζηα 

ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα απνξξηθζεί ε πξνθείκελε  

αίηεζε αλαίξεζεο  

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Η θξηλόκελε από 27-4-2017, κε αξηζκό γεληθνύ πξσηνθόιινπ .../27-4-2017, αίηεζε 

ηνπ Β. Κ. ηνπ Α. γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 6404/2016 θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκ/ησλ) Αζελώλ, έρεη αζθεζεί λνκόηππα θαη 

εκπξόζεζκα. Δπνκέλσο, είλαη παξαδεθηή θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ. 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2971 /2001, νξίδνληαη ηα εμήο: "1. 

"Αηγηαιόο" είλαη ε δώλε ηεο μεξάο, πνπ βξέρεηαη από ηε ζάιαζζα από ηηο 

κεγαιύηεξεο θαη ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ θπκάησλ ηεο. 2. "Παξαιία" είλαη ε δώλε 

μεξάο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ αηγηαιό, θαζνξίδεηαη δε ζε πιάηνο κέρξη θαη πελήληα 

(50) κέηξα από ηελ νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινύ, πξνο εμππεξέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ηεο μεξάο κε ηε ζάιαζζα θαη αληίζηξνθα... ". Δμάιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ.1 

εδ. α ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, αληίζηνηρε ηεο πξντζρύζαζαο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 24 παξ.2α ηνπ ΑΝ 2344/1940, όπσο αληηθ. κε ην άξζξν 1 ηνπ ΑΝ 263/1968, 

νξίδεηαη όηη " όπνηνο ρσξίο άδεηα ή κε ππέξβαζε απηήο ή κε άδεηα πνπ εθδίδεηαη θαηά 

παξάβαζε ηνπ λόκνπ απηνύ επηθέξεη ζηνλ αηγηαιό, ηελ παξαιία, ηε ζάιαζζα 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή κε ηελ θαηαζθεπή, ηξνπνπνίεζε ή θαηαζηξνθή έξγσλ ή ηνπ 

εδάθνπο ή ηνπ ππζκέλα κε ηε ιήςε ρώκαηνο, ιίζσλ ή άκκνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ηξόπν, αλεμάξηεηα αλ κε ηνλ ηξόπν απηό επήιζε δεκία ζε νπνηνλδήπνηε, ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο". Πεξαηηέξσ, θαηά ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ απηνύ 

λόκνπ ν θαζνξηζκόο ηεο νξηνγξακκήο ηνπ αηγηαινύ γίλεηαη από ηελ πξνβιεπόκελε 

ζην άξζξν 3 ηνπ ίδηνπ λόκνπ Δπηηξνπή, πιελ όκσο, ε ηδηόηεηα ηνπ αηγηαινύ δελ 

δεκηνπξγείηαη κε βάζε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, αιιά απηή ππάξρεη κε βάζε ηα 

θπζηθά δεδνκέλα, δειαδή, από ηηο κέγηζηεο, πιελ ζπλήζεηο, αλαβάζεηο ησλ θπκάησλ 

θαη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, εθόζνλ δελ ππάξρεη θαζνξηζκόο ηεο νξηνγξακκήο ηνπ 



αηγηαινύ, κπνξεί λα θαζνξίζεη ηα όξηα ηνπ, παξεκπηπηόλησο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπγθξνηνύληα ηελ έλλνηα ηνπ αηγηαινύ 

ζηνηρεία (ΑΠ 756/2016, ΑΠ 307/2011, ΑΠ 2797/2008, ΑΠ 2217/2003). Πξνθεηκέλνπ 

όκσο πεξί παξαιίαο, γηα ηε δεκηνπξγία απηήο απαηηείηαη λα ηεξεζεί ε πξνβιεπόκελε 

από ην άξζξν 7 παξ. 1 (σο αληηθ. κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 11 λ.4281/2014 θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27 λ. 4321/2015) ηνπ ίδηνπ λόκνπ δηαδηθαζία, πνπ 

πεξαηώλεηαη κε ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο απόθαζεο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ (Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), ε νπνία 

επηθπξώλεη ηελ έθζεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο Δπηηξνπήο, νπόηε κεηά από ηελ ηνηαύηε 

δεκνζίεπζε δεκηνπξγείηαη ε παξαιία (άξζξν 4 παξ. 3, 4 θαη 6 ηνπ ίδηνπ λόκνπ). Πξν 

ηεο ηζρύνο ηνπ λ. 2971/2001 θαη εηδηθόηεξα ππό ηελ ηζρύ ηνπ ΑΝ 2344/1940, σο θαη 

πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 λ. 2971/2001 θαηά ηα αλσηέξσ, ε 

αλσηέξσ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο αλήθε 

ζηνλ Τπνπξγό ησλ Οηθνλνκηθώλ, κεηαβηβάζηεθε δε ζηε ζπλέρεηα ζηνπο νηθείνπο 

Ννκάξρεο. Δμάιινπ, ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ απαηηνύκελε από ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ εηδηθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξύεη ιόγν αλαηξέζεσο από ην 

άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ, όηαλ αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ, κε πιεξόηεηα, 

ζαθήλεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζηα νπνία 

ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη 

ππνθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειίσζαλ θαη νη 

λνκηθνί ζπιινγηζκνί, κε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε ππαγσγή ησλ πεξηζηαηηθώλ απηώλ ζηελ 

νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκόζηεθε. Γηα ηελ ύπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο 

είλαη παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ κε ην δηαηαθηηθό, πνπ 

απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν. Σέινο, θαηά ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Δ’ ηνπ ΚΠΓ, ιόγν 

αλαηξέζεσο ηεο απνθάζεσο απνηειεί θαη ε εζθαικέλε εξκελεία ή εθαξκνγή 

νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο. Δζθαικέλε εξκελεία ηέηνηαο δηαηάμεσο ππάξρεη 

όηαλ ην δηθαζηήξην απνδίδεη ζ’ απηήλ δηαθνξεηηθή έλλνηα από εθείλε πνπ 

πξαγκαηηθά έρεη, εζθαικέλε δε εθαξκνγή ζπληξέρεη όηαλ ην δηθαζηήξην δελ ππήγαγε 

ζσζηά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ δέρζεθε όηη πξνέθπςαλ από ηελ απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία, ζηε δηάηαμε πνπ εθάξκνζε. Πεξίπησζε εζθαικέλεο εθαξκνγήο 

νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο ππάξρεη θαη όηαλ ε δηάηαμε απηή παξαβηάδεηαη εθ 

πιαγίνπ, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη όηαλ ζην πόξηζκα ηεο απνθάζεσο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκό ηνπ δηαηαθηηθνύ κε ην ζθεπηηθό απηήο θαη αλάγεηαη 

ζηα ζηνηρεία θαη ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ νηθείνπ εγθιήκαηνο, έρνπλ εκθηινρσξήζεη 

αζάθεηεο, αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν 

έιεγρνο ηεο νξζήο ή κε εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ, νπόηε ε απόθαζε δελ έρεη λόκηκε 

βάζε. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε όπσο πξνθύπηεη από ηελ πξνζβαιιόκελε ππ αξηζκ. 

6404/2016 απόθαζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ, πνπ ηελ 

εμέδσζε ζε δεύηεξν βαζκό, δέρζεθε αλειέγθησο ζην ζθεπηηθό ηνπ, κεηά από 

εθηίκεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαη’ είδνο απνδεηθηηθώλ κέζσλ (πξαθηηθά 

πξσηνβάζκηαο δίθεο θαη αλαγλσζζέληα έγγξαθα), όηη απνδείρηεθαλ ηα αθόινπζα : 

"Ο θαηεγνξνύκελνο, ζηνλ ηόπν θαη θαηά ην ρξόλν πνπ αλαθέξνληαη εηδηθόηεξα ζην 

δηαηαθηηθό ηεο απόθαζεο απηήο, κε πξόζεζε παξέβε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

2971/2001. Δηδηθόηεξα, απνδεηθλύεηαη όηη ν θαηεγνξνύκελνο, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο 

ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηε δηαθξηηηθή επσλπκία 

"...", θαηαιήθζεθε λα έρεη ηνπνζεηήζεη νγδόληα (80) νκπξέιεο, εμήληα (60) 

θαζίζκαηα θαη εθαηόλ είθνζη (120) μαπιώζηξεο ζηνλ παξαιηαθό ρώξν πνπ βξίζθεηαη 

έλαληη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό θαηέιαβε ηνλ 



θνηλόρξεζην ρώξν (ηελ παξαιία) πνπ βξίζθεηαη έλαληη ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ απηνύ. 

Δπίζεο, ν θαηεγνξνύκελνο ζηνλ ίδην απηό ρώξν (ζηελ παξαιία) είρε πεξηθξάμεη δύν 

ρώξνπο από δύν πιεπξέο γηα ηελ ελαζρόιεζε ησλ ινπζκέλσλ κε ξαθέηεο θαη είρε 

ηνπνζεηήζεη έλα θηιέ γηα beach volley, εμήληα ελλέα (69) μαπιώζηξεο θαη ελλέα (9) 

θαζίζκαηα, ρσξίο άδεηα ηεο αξκόδηαο αξρήο (βι. γηα ηε ζπλαγσγή ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ απνδεηθηηθώλ πνξηζκάησλ ηα έγγξαθα, ηα νπνία αλαγλώζηεθαλ 

θαηά ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ). 

Δπνκέλσο, ν θαηεγνξνύκελνο πξέπεη λα θεξπρζεί έλνρνο ηεο πξάμεο ηεο παξάβαζεο 

ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1 εδ. α ηνπ λόκνπ 2971/2001, ε ηέιεζε ηεο νπνίαο απνδίδεηαη ζ’ 

απηόλ, ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ εθηίζεληαη πξνεγνπκέλσο, αιιά 

κλεκνλεύνληαη εηδηθόηεξα θαη ζην δηαηαθηηθό ηεο απόθαζεο απηήο". 

Αθνινύζσο ην Δθεηείν θήξπμε έλνρν ηνλ αλαηξεζείνληα ηνπ όηη: "ηελ ... ΑΣΣΙΚΗ 

ζηηο 27/6/2013 κε πξόζεζε παξέβε δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001 θαζόζνλ επέθεξε 

κεηαβνιή επί ηνπ αηγηαινύ θαη εηδηθόηεξα σο ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο κε ηε δηαθξηηηθή επσλπκία "..." θαηειήθζε λα έρεη ηνπνζεηήζεη 80 

νκπξέιεο, 60 θαζίζκαηα θαη 120 μαπιώζηξεο ζηνλ παξαιηαθό ρώξν έλαληη ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, θαηαιακβάλνληαο έλαληη ηνπ ΚΤΔ θνηλόρξεζην ρώξν-παξαιία. 

Δπίζεο, ζηνλ ίδην ρώξν είρε πξνβεί ζηελ πεξίθξαμε δύν ρώξσλ από δύν πιεπξέο γηα 

ηελ ελαζρόιεζε ησλ ινπζκέλσλ κε ξαθέηεο κε θηιέ γηα beach volley θαη έρεη 

ηνπνζεηήζεη 69 μαπιώζηξεο θαη 9 θαζίζκαηα, ρσξίο άδεηα ηεο αξκόδηαο Αξρήο". 

Με ηηο παξαδνρέο ηνπ απηέο ην εθδόζαλ ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε παξαπάλσ 

Γηθαζηήξην, ζηέξεζε απηήλ από ηελ από ηα άξζξα 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 

139 ΚΠΓ απαηηνύκελε εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία. Δηδηθόηεξα, ην 

αηηηνινγηθό ηεο απόθαζεο απνηειεί απιή αληηγξαθή ηνπ δηαηαθηηθνύ, ρσξίο λα 

δηαιακβάλνληαη ζ’ απηό νη ζθέςεηο θαη νη ζπιινγηζκνί πνπ νδήγεζαλ ην Γηθαζηήξην 

ζηελ θξίζε γηα ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ήδε αλαηξεζείνληα, αθνύ δελ 

αλαθέξνληαη α) ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ θαζόξηζαλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ρώξνπ 

επί ηνπ νπνίνπ απηόο ελήξγεζε θαηά ηα αλσηέξσ, σο αηγηαινύ θαη παξαιίαο, ήηνη αλ 

ν αηγηαιόο θαζνξίζηεθε κε απόθαζε ηεο αξκόδηαο πξνο ηνύην Δπηηξνπήο ή από ην 

Γηθαζηήξην κε βάζε ηα απνδεηρζέληα θαη ζπγθξνηνύληα ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρεία 

(κέγηζηεο θαη ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ θπκάησλ) θαζώο επίζεο θαη από πνηα απόθαζε 

θαη πνηνπ, δεκνζηεπζείζα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ε πξνδηαιεθζείζα 

ηνπνζεζία θαζνξίζηεθε σο παξαιία θαη β) ηα πξαγκαηηθά εθείλα πεξηζηαηηθά από ην 

νπνία πξνέθπςε όηη επήιζε κεηαβνιή ηνπ αηγηαινύ θαη ηεο παξαιίαο όπσο θαη ην 

είδνο απηήο (κεηαβνιήο) θαη ζπγθεθξηκέλα αλ, εμαηηίαο ηεο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ 

έλδηθν ρώξν ησλ εηδηθόηεξα αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε 

αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζθεπώλ, επήιζε αιινίσζε ζηε θπζηθή κνξθνινγία ηνπο, 

ελόςεη κάιηζηα ηνπ όηη πξόθεηηαη γηα θαηαζθεπέο θαη αληηθείκελα (θαζίζκαηα, 

μαπιώζηξεο, νκπξέιεο, θηιέ) πνπ δελ έρνπλ ζηαζεξή ζύλδεζε κε ην έδαθνο θαη 

κπνξνύλ επρεξώο λα αθαηξεζνύλ (ΑΠ 757/16, ΑΠ1544/09). Μόλε δε ε αλαθνξά όηη, 

δηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, επήιζε κεηαβνιή ηνπ 

αηγηαινύ δηα ηεο θαηαιήςεσο ηεο παξαιίαο, δελ κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ηελ έιιεηςε 

απηή, αληίζεηα δεκηνπξγεί αζάθεηα σο πξνο ην ρώξν ζηνλ νπνίν επήιζε κεηαβνιή. 

Δπνκέλσο, νη ζρεηηθνί, από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ θαη Δ’ ΚΠΓ, πξώηνο θαη 

δεύηεξνο ιόγνη αλαίξεζεο, κε ηνπο νπνίνπο πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε γηα 

έιιεηςε ηεο απαηηνύκελεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο θαη γηα έιιεηςε 

λόκηκεο βάζεο, είλαη βάζηκνη θαη πξέπεη λα γίλνπλ δεθηνί. Μεηά ηαύηα θαη εθόζνλ 

δελ ππάξρνπλ άιινη ιόγνη αλαίξεζεο πξνο έξεπλα, πξέπεη λα αλαηξεζεί ε 

πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην 

παξαπάλσ Γηθαζηήξην, ζπγθξνηνύκελν από δηθαζηέο άιινπο εθηόο από απηνύο πνπ  



δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (αξζξ. 519 ΚΠΓ). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηελ κε αξηζκό 6404/2016 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιε κ/ησλ) 

Αζελώλ. 

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, ζπγθξνηνύκελν από 

δηθαζηέο άιινπο εθηόο από απηνύο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2018.  

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 26 

Ιαλνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 


