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Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1161/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 280454/4730/26-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1161/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ πρόςλθψθσ οχτϊ (8) αςκοφμενων δικθγόρων ςτθν Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ/Νομικι Τπθρεςία Π.Δ.Ε. (ζδρα) και Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, για
τθν πραγματοποίθςθ μζρουσ τθσ πρακτικισ άςκθςισ τουσ, διάρκειασ ζξι μθνϊν με δυνατότθτα
παράταςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Δικθγόρων (άρκρο 13 παρ. 3 & 5 ν.4194/2013)
όπωσ ιςχφει, για το χρονικό διάςτθμα από 1/3/2021 ζωσ και 28/2/2031», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 02θ Νοεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
μζςω τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:284088/1666/29-10-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ
οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1161/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
πρόςλθψθσ οχτϊ (8) αςκοφμενων δικθγόρων ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ/Νομικι Τπθρεςία Π.Δ.Ε.
(ζδρα) και Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, για τθν πραγματοποίθςθ μζρουσ τθσ πρακτικισ
άςκθςισ τουσ, διάρκειασ ζξι μθνϊν με δυνατότθτα παράταςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα
Δικθγόρων (άρκρο 13 παρ. 3 & 5 ν.4194/2013) όπωσ ιςχφει, για το χρονικό διάςτθμα από 1/3/2021 ζωσ
και 28/2/2031».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:280454/4730/26-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα του άρκρου 176 όπωσ ιςχφει μετά τθν
τροποποίθςι του από τι διατάξεισ του άρκρου 40 παρ. 2 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ197/τ. Αϋ/12-10-2020).
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 29 του ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Αϋ/9-2-2007) και 6,7 παρ.1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/τ.Αϋ/15-3-2010).
3. Σθν υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Βϋ/30-12-2016) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
4. Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (14θ υνεδρίαςθ ςτισ 26-11-2019), με τθν
οποία εγκρίκθκε ο Προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2020. Η Απόφαςθ αυτι, αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
5. Σθν υπ’ αρικ. 58/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (7θ υνεδρίαςθ ςτισ 13-4-2020) με κζμα
«Ζγκριςθ Αϋ τροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: Ω2ΟΑ7Λ6-Τ6Β), θ
οποία βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 60833/13-5-2020 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 69Λ2ΟΡ1Φ-ΒΓ8).
6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 3 του ν.4194/2013 (ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το
οποίο: «Η άςκθςθ (του αςκοφμενου δικθγόρου) επιτρζπεται επίςθσ να γίνει ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των
δθμοςίων υπθρεςιϊν και των ανεξάρτθτων αρχϊν, ςτα ΝΠΔΔ και Οργανιςμϊν και γενικά ςε νομικζσ υπθρεςίεσ
δθμοςίων υπθρεςιϊν. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των αςκοφμενων δικθγόρων, ο ακριβισ
χρόνοσ άςκθςθσ κακϊσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ τουσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των υπουργϊν
Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, κατά το λόγο τθσ αρμοδιότθτασ κακενόσ, τθ δε βεβαίωςθ άςκθςθσ χορθγεί ο
προϊςτάμενοσ τθσ νομικισ υπθρεςίασ ι του γραφείου δικαςτικοφ ι ο νομικόσ ςφμβουλοσ του φορζα. Η άςκθςθ
ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των προαναφερόμενων φορζων είναι εξάμθνθ, μπορεί δε να παρατακεί για άλλουσ ζξι
(6) μινεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5».
7. Σθν υπ’ αρικ. 53997/4-7-2017 Απόφαςθ των Τπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρϊπινων
Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν «Άςκθςθ υποψθφίων δικθγόρων ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
2476/τ.Βϋ/19-7-2017).
8. Σο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΚΤΑ πραγματοποιοφν μζχρι ςιμερα τθν άςκθςθ τουσ ζξι (6)
υποψιφιοι δικθγόροι ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ωσ εξισ: τζςςερισ (4) ςτθ Νομικι Τπθρεςία τθσ ζδρασ
και δφο (2) ςτο Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Αιτωλ/νίασ.
9. Σθν ανάγκθ να αυξθκοφν οι αςκοφμενοι δικθγόροι που πραγματοποιοφν τθν άςκθςι τουσ ςτθν Π.Δ.Ε ϊςτε
ςυνολικά να αςκοφνται πζντε (5) αςκοφμενοι δικθγόροι ςτθ Νομικι Τπθρεςία τθσ ζδρασ και τρεισ (3) ςτο Γραφείο
Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Αιτωλ/νίασ.
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10.Σο γεγονόσ ότι για τθν ωσ άνω πρακτικι άςκθςθ των υποψθφίων δικθγόρων προκαλείται δαπάνθ που κα
βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αιτωλοακαρνανίασ και Αχαΐασ για τα ζτθ 2021 ζωσ
και 2031.
11. Σθν υπ’ αρικ. 264693/17084/19-10-2020 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, με
τθν οποία βεβαιϊνεται ότι θ δαπάνθ για τθν κάλυψθ τθσ αποηθμίωςθσ των αςκοφμενων δικθγόρων ςυνολικοφ
ποςοφ 48.480,00 ευρϊ για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν με δυνατότθτα παράταςθσ για επί πλζον διάςτθμα ζξι
(6) μθνϊν του ζτουσ 2021 και για ςυνολικό χρονικό διάςτθμα δζκα (10) ετϊν (2021 – 2031), πρόκειται να
εγγραφεί αντίςτοιχο ποςό ςτον υπό κατάρτιςθ Προχπολογιςμό των ανωτζρω Περιφερειακϊν Ενοτιτων ζτουσ
2021, κακϊσ επίςθσ κα εγγραφοφν ανάλογεσ πιςτϊςεισ για ςτουσ προχπολογιςμοφσ επόμενων ετϊν (2022-2030)
φψουσ 58.176,00 ευρϊ ετθςίωσ και 9.696,00 ευρϊ για το ζτοσ 2031 και ςυγκεκριμζνα ςτουσ ΚΑΕ 073.0385 και
073.0355.
12.Σθν εξυπθρζτθςθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν των Νομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
Σθν αφξθςθ των αςκοφμενων δικθγόρων που πραγματοποιοφν τθν άςκθςι τουσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ, ο αρικμόσ των οποίων ορίηεται ςε οχτϊ (8) ωσ εξισ:
Πζντε (5) αςκοφμενοι δικθγόροι κα αςκοφνται ςτθ Νομικι Τπθρεςία τθσ ζδρασ και τρεισ (3) ςτο Γραφείο Νομικισ
Τπθρεςίασ ΠΕ Αιτωλ/νίασ.
Η εκδοκθςόμενθ απόφαςι ςασ κα ςταλεί ςτο Τπουργείο Δικαιοςφνθσ προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ
Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Δικαιοςφνθσ και Οικονομικϊν για τθν άςκθςθ οχτϊ (8) υποψθφίων δικθγόρων
ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Φίλια Ανδρζα – Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:280454/4730/26-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν αφξθςθ και τθν πρόςλθψθ των αςκοφμενων δικθγόρων που πραγματοποιοφν τθν άςκθςι
τουσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ο αρικμόσ των οποίων ορίηεται ςε 8 (οχτϊ) και διανζμεται ωσ
εξισ: 5 (πζντε) αςκοφμενοι δικθγόροι ςτθ Νομικι Τπθρεςία τθσ Π.Δ.Ε. (ζδρα) και 3 (τρεισ) αςκοφμενοι
δικθγόροι ςτο Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ τθσ Π.Δ.Ε., για τθν πραγματοποίθςθ μζρουσ
τθσ πρακτικισ άςκθςισ τουσ, διάρκειασ ζξι μθνϊν με δυνατότθτα παράταςθσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Κϊδικα Δικθγόρων (άρκρο 13 παρ. 3 & 5 ν.4194/2013) όπωσ ιςχφει, για το χρονικό
διάςτθμα από 1/3/2021 ζωσ και 28/2/2031.

Η παροφςα απόφαςθ κα ςταλεί αρμοδίωσ ςτο Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, προκειμζνου να δθμοςιευκεί
ςτο ΦΕΚ Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Δικαιοςφνθσ και Οικονομικϊν για τθν άςκθςθ οχτϊ (8)
υποψθφίων δικθγόρων ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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ΑΔΑ: 6Χ247Λ6-ΗΑΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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