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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 τον 

Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 
(Α΄57).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 «Τρο−
ποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικο−
δομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» 
(A΄140).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθμ. 3046/ 
304/30.1.1989 απόφασης Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κτιριοδομικός 
Κανονισμός» (Δ΄59).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2001(Α΄28) 
«καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον το−
μέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών σε συμμόρφωση προ τις οδηγίες 98/34/ΕΚ 
και 98/48/ΕΚ».

5. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Το πρακτικό της 11ης συνεδρ./22−12−2009 θέμα 6ο 
της Επιτροπής Προσβασιμότητας της παρ. 9 του άρθρου 
28 του Ν. 2831/2000, που συστάθηκε με τη με αρ. οικ 
5550/16.1.2002 (Β΄ 216) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργα−
σιών ανέγερσης οικοδομών, διαμορφώσεων, εγκατάστα−
σης και επισκευής δικτύων υποδομής κλπ, σε κοινόχρη−
στους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται 
για την κυκλοφορία πεζών (πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, 

πλατείες κλπ), με μέριμνα για την εξυπηρέτηση και των 
ατόμων με αναπηρία, όπως στα ακόλουθα άρθρα. Τα 
καθοριζόμενα με την παρούσα απόφαση μέτρα είναι 
συμπληρωματικά και εφαρμόζονται αναπόσπαστα με τα 
προβλεπόμενα από την με αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ /502/1.7.2003 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Έγκριση Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών ́ Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα 
όρια» (Β΄946). Επίσης τα καθοριζόμενα μέτρα έχουν συ−
νέργεια με τις ρυθμίσεις των ακολούθων διατάξεων:

− του Ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης 
των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιω−
τικά τεχνικά έργα» ( 126 Α΄)

− του Π.Δ/τος 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» ( 212 Α΄ )

− του Π.Δ/τος 105/1999 « Ελάχιστες προδιαγραφές για 
την σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» ( 67 Α΄)

− του άρθρου 5 της με αριθμ. 3046/304/30.1.1989 απόφα−
σης Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59 Δ΄).

Άρθρο 1
Ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών

1. Κατά την εγκατάσταση εργοταξίου, οιασδήποτε 
διάρκειας, σε πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους 
χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών (όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο 
όρος «πεζοί» συμπεριλαμβάνει και τα άτομα με αναπη−
ρία), προβλέπονται ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Πλάτος: Ο διάδρομος πρέπει να εξυπηρετεί τους 
υπάρχοντες φόρτους πεζών και να έχει ελάχιστο πλα−
τος 1,20μ ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδια. Εφόσον 
τεχνικά δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί το παραπάνω 
πλάτος, ορίζεται ελάχιστο πλάτος 0,90μ ελεύθερο από 
κάθε είδους εμπόδια για να επαρκεί για τη διέλευση 
αναπηρικού αμαξιδίου. Σε περιοχές αλλαγών της πο−
ρείας του αναπηρικού αμαξιδίου απαιτείται ελεύθερος 
χώρος 1,50μ Χ 1,50 μ για την εκτέλεση ελιγμών από τον 
ίδιο το χρήστη του αμαξιδίου. Μόνο εφόσον το υφιστά−
μενο πεζοδρόμιο έχει πλάτος μικρότερο των 0,90, ο 
διάδρομος κίνησης περιορίζεται στο ίδιο πλάτος.
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β. Θέση:
β.1 Εφόσον κατά την εκτέλεση έργων καταλαμβάνεται 

τμήμα μόνο του πεζοδρομίου ή/ και των λοιπών κοινο−
χρήστων χώρων κίνησης πεζών και

β.1.1 το εναπομένον τμήμα έχει πλάτος μεγαλύτερο ή 
ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο ο διάδρομος δη−
μιουργείται επί του πεζοδρομίου και είναι συνεχής και 
ισόπεδος (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 1).

β.1.2. το εναπομένον τμήμα έχει πλάτος μικρότερο, 
τότε αυτό το τμήμα διαπλατύνεται ανάλογα, σε βά−
ρος του οδοστρώματος με κατασκευή νέου πρόσθετου 
τμήματος πεζοδρομίου μέχρις επιτεύξεως ελαχίστου 
πλάτους, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α) της παρα−
γράφου αυτής.

β.2. Εφόσον για την εκτέλεση των εργασιών καταλαμ−
βάνεται όλο το πλάτος του υφιστάμενου πεζοδρομίου, 
τότε δημιουργείται πρόσθετο πεζοδρόμιο ελάχιστου 
πλάτους όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α) της πα−
ραγράφου αυτής, σε βάρος του οδοστρώματος κατ’ 
επέκταση του υφιστάμενου (όπως φαίνεται στο τυπικό 
σκαρίφημα 2).

β.3. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, αντί της δη−
μιουργίας πρόσθετου πεζοδρομίου, η όδευση των πεζών 
να πραγματοποιείται σε λωρίδα του οδοστρώματος 
που διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Για τη μετάβαση 
ατόμων σε αμαξίδιο από το πεζοδρόμιο, επί του οποίου 
γίνονται οι εργασίες, στο οδόστρωμα και αντίστροφα 
κατασκευάζονται προσωρινές ράμπες, πλάτους 0,90 
έως1,50μ και μέγιστης κλίσης 5%, ή όταν τεχνικά αυτό 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με κλίση μέχρι 8%, ή 
χρησιμοποιούνται οι μόνιμες ράμπες του πεζοδρομίου 
(όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 3).

β.4. Εξασφάλιση της διέλευσης των πεζών με γέφυρα, 
σε περίπτωση μικρού πλάτους εγκάρσιας τομής του πε−
ζοδρομίου ή /και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατά 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

β.5. Εφόσον η κίνηση των πεζών δεν μπορεί να εξυ−
πηρετηθεί με τους παραπάνω τρόπους, όπως σε περί−
πτωση μικρού πλάτους πεζοδρομίου και οδοστρώματος, 
απαγορευτικές συνθήκες της οδικής κυκλοφορίας κλπ, 
κατευθύνεται στο απέναντι πεζοδρόμιο κυρίως εφόσον 
αυτό διαθέτει πλάτος όχι μικρότερο των 0,90μ (επιθυ−
μητό πλάτος τουλάχιστον 1,20μ). Στην περίπτωση αυτή 
η συνέχεια της πορείας πρέπει να εξασφαλιστεί σε 
αντιστοίχιση με τις υπάρχουσες διαβάσεις των πεζών.

γ. Δάπεδα: Το νέο δάπεδο του πρόσθετου τμήματος 
πεζοδρομίου, της γέφυρας και οι προσωρινές ράμπες 
είναι σταθερά και αντιολισθηρά. Το πρόσθετο πεζο−
δρόμιο βρίσκεται οπωσδήποτε στην ίδια στάθμη με το 
υπόλοιπο πεζοδρόμιο, ιδιαίτερη δε προσοχή θα δίνεται 
στη συναρμογή παλαιού και νέου πεζοδρομίου ώστε 
να μην δημιουργούνται αρμοί και υψομετρικές διαφο−
ρές μεγαλύτερες του 0,01μ. Στη θέση επαφής της γέ−
φυρας με το πεζοδρόμιο δεν πρέπει να δημιουργείται 
σκαλοπάτι, αλλά η υψομετρική διαφορά θα καλύπτεται 
με φαλτσογωνιά ή ράμπα κλίσης 5%−8% σε όλο το 
μήκος επαφής. Σε περιπτώσεις καταλήψεων υφιστάμε−
νων οδηγών τυφλών, αυτοί θα διακόπτονται προσωρινά 
και μέχρι το πέρας των εργασιών με επισήμανση της 
περιοχής διακοπής τους περιμετρικά με επικολλημένα 
πλαστικά πλακίδια τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ».

δ. Ύψος: Οποιαδήποτε νέα όδευση δημιουργηθεί με 
τροποποίηση ή επέκταση υφιστάμενης επιβάλλεται σε 

όλο το μήκος της να διασφαλίζει ελεύθερο ύψος από 
κάθε εμπόδιο (πινακίδα,επιγραφή, κλαδιά δέντρων κλπ) 
2,20μ.

2. Η υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλούς διαδρόμου 
κίνησης πεζών περιλαμβάνει και την πρόσβαση στις 
εισόδους των παρακείμενων της εργοταξιακής ζώνης 
κτιρίων.

3. Σε κάθε περίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος 
επιβάλλεται να εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος λω−
ρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων 2,75μ, διαφορετικά 
επιβάλλεται να υποδεικνύεται η εκτροπή της κυκλο−
φορίας.

4. Η προβλεπόμενη από το εδάφιο β.4 της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου γέφυρα, επιβάλλεται να είναι κατά 
προτίμηση μεταλλική, ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 
0,90 μ δυνάμενη να φέρει φορτίο 5KN/ μ2. Η γέφυρα 
επιβάλλεται να φέρει στα πλάγια κιγκλιδώματα προ−
στασίας από οριζόντια και κατακόρυφα, στοιχεία στα−
θερά συνδεδεμένα μεταξύ τους, με χειρολαβή κυκλικής 
διατομής διαμέτρου 0,045μ έως 0,05μ, σε ύψος 0,90μ., 
με περίζωμα στη βάση διέλευσης (λωρίδα − θωράκιο) 
ύψους 0,10−0,15μ. και μία τουλάχιστον ενδιάμεση συνεχή 
οριζόντια ράβδο κυκλικής επίσης διατομής στα 0,70μ 
από το δάπεδο, η οποία χρησιμεύει ως δεύτερη χειρο−
λαβή. Για λόγους ασφαλείας τα δημιουργούμενα κενά 
(οριζοντίως και καθέτως) δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 0,15 μ. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία χρωματίζονται 
σε έντονο ευδιάκριτο φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση 
με το περιβάλλον.

Άρθρο 2
Ασφάλιση εργοταξίου

1. Για την ασφάλιση του εργοταξίου και της εργο−
ταξιακής ζώνης ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη με 
αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμαν−
σης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( Β΄946). 
Σε περίπτωση που ο διάδρομος κίνησης πεζών κατα−
λαμβάνει μέρος του οδοστρώματος, όπως στα τυπικά 
σκαριφήματα 2 και 3, η περίφραξη μεταξύ της οδικής 
κυκλοφορίας και του διαδρόμου κίνησης πεζών επι−
βάλλεται επίσης να πληροί τις ισχύουσες προδιαγρα−
φές της προαναφερόμενης απόφασης που αφορούν 
την περίφραξη μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και 
του εργοταξίου.

2. Στις λοιπές θέσεις η περίφραξη των χώρων του 
εργοταξίου (χώρων εκτέλεσης εργασιών, αποθήκευ−
σης υλικών και συλλογής αχρήστων και εγκατάστασης 
εξοπλισμού κλπ), επιβάλλεται να έχει φέρουσα ικανότη−
τα στα πλευρικά φορτία τουλάχιστον 1ΚN ανά τρέχον 
μέτρο.

3. Σε κάθε περίπτωση η περίφραξη του διαδρόμου 
κίνησης πεζών επιβάλλεται να έχει ελάχιστο ύψος 1,20 μ 
και τα παρεμβαλλόμενα κενά (οριζόντια και κάθετα) με−
ταξύ των στοιχείων της να μην είναι μεγαλύτερα από

0,15μ. Όλα τα στοιχεία της περίφραξης, εφόσον τοπο−
θετείται εκτός της ρυμοτομικής γραμμής του εγκεκρι−
μένου ρυμοτομικού σχεδίου, χρωματίζονται σε έντονο 
ευδιάκριτο φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση με το πε−
ριβάλλον.

4. Η περίφραξη επιβάλλεται να διασφαλίζει ασφαλή 
πρόσβαση προς και από τους χώρους εργασιών για 
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τους εργαζόμενους και εφόσον απαιτείται και για τα 
εργοταξιακά οχήματα, και φυλάσσεται κατά το χρονικό 
διάστημα που παραμένει ανοικτή. Η πρόσβαση αυτή 
διασφαλίζει τον αποκλεισμό της εμπλοκής των εργα−
ζομένων και πεζών με τη διερχόμενη κυκλοφορία και 
συγχρόνως πραγματοποιείται σε θέση που δεν δημι−
ουργεί σύγχυση με την πορεία κίνησης των πεζών στον 
διάδρομο κυκλοφορίας τους.

5. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε μικρής διάρκειας 
έργα (σταθερά ή κινητά) αποκλείεται η χρησιμοποίηση 
εύκαμπτων ταινιών, πλαστικών δικτυωμάτων ή ελαφρών 
κινητών εμποδίων ως στοιχείων περίφραξης, χωρίς να 
αποκλείεται η χρήση αυτών ως βοηθητικών στοιχείων 
σήμανσης.

6. Εφόσον υπεράνω του διαδρόμου κίνησης πεζών 
πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες και υπάρχει 
κίνδυνος από πτώση αντικειμένων επιπλέον των υμένων 
κάλυψης των ικριωμάτων δημιουργείται προστατευτική 
σταθερή επικάλυψη (σκάφη περισυλλογής) με πλάτος 
και ελεύθερο ύψος όχι μικρότερο των προβλεπομένων 
από την παρ. 1 εδαφ. (α) και (δ) του άρθρου 1 της πα−
ρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Σήμανση−φωτισμός −πληροφόρηση

1. Για την οδική σήμανση και το φωτισμό στην περί−
πτωση που καταλαμβάνεται το οδόστρωμα εφαρμόζεται 
η με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( 946 Β΄ ).

2. Στα εργοτάξια μεγάλης διάρκειας έργων ελέγχε−
ται η επάρκεια του φωτισμού του διαδρόμου κίνησης 
πεζών κατά τις νυκτερινές ώρες και εφόσον απαιτείται 
προβλέπεται επιπλέον φωτισμός του.

3. Η αλλαγή κατεύθυνσης της πορείας των πεζών 
επί του χώρου σηματοδοτείται στην περίφραξη του 
εργοταξίου ή σε άλλη κατάλληλη θέση με τη σήμανση 
υποχρεωτικής κατεύθυνσης που προβλέπεται από το 
Π.Δ. 105/1995 (Α΄67).

4. Οι πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται 
να είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθο−
δηγούν ασφαλώς τους πεζούς, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με αναπηρία και να τοποθετούνται έτσι 
ώστε να μην εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία και να 
μην προκαλούν ατυχήματα. Τοποθετούνται επί της πε−
ρίφραξης του εργοταξίου ή σε άλλη κατάλληλη θέση, 
αναγράφουν κατ΄ ελάχιστον το όνομα, τα στοιχεία του 
κυρίου του έργου και του εργολάβου, τις πραγματοποι−
ούμενες αλλαγές στην κίνηση των πεζών και το χρόνο 
έναρξης και λήξης των αλλαγών αυτών. Οι λεπτομέρειες 
διαμόρφωσής τους, όπως και των λοιπών μέσων σήμαν−
σης, περιγράφονται αναλυτικά στις οδηγίες σχεδιασμού 
«Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για 
ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 4
Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου

μετά το πέρας των εργασιών

Μετά το πέρας των εργασιών απομάκρυνσης− αφαίρε−
σης της σήμανσης που προβλέπεται από την με αρ. ΔΙ−
ΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτε−
λούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( 946 Β΄) είναι υποχρεωτική 
η επαναφορά του κοινόχρηστου χώρου που προορίζε−
ται για την κυκλοφορία πεζών στην αρχική του μορφή, 
εφαρμόζοντας τους παρακάτω κανόνες:

− Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των προσωρινών 
στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν (προσωρινά δάπεδα 
επεκτάσεων, προσωρινές ράμπες, κιγκλιδώματα, προ−
σωρινή πληροφοριακή σήμανση κλπ).

− Αποκατάσταση, συμπίεση εδάφους, κατασκευή 
υπόβασης, αποκατάσταση τελικής επιφάνειας, καθώς 
και αποκατάσταση προϋπάρχοντος οδηγού τυφλών με 
χρήση πλακών με την ίδια ακριβώς υφή και χρώμα με 
τις προϋπάρχουσες.

− Αποκατάσταση κρασπέδων και ραμπών/σκαφών στα 
σημεία διαβάσεων.

Άρθρο 5
Υπεύθυνοι – υποχρεώσεις −
κυρώσεις στους παραβάτες

1. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατάλη−
ψη τμήματος ή όλου πεζοδρομίου ή/και λοιπών κοινό−
χρηστων χώρων κυκλοφορίας πεζών για την εκτέλεση 
έργων, εάν προηγουμένως δεν έχει διασφαλιστεί και 
διαμορφωθεί κατάλληλος διάδρομος για την κίνηση 
των πεζών σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.

2. Οι εργασίες επιβάλλεται να γίνονται με αυστηρό 
συντονισμό των εργολαβιών και με προκαθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα που τηρείται αυστηρά.

3. Η άδεια κατάληψης πεζοδρομίου κλπ κοινοχρήστων 
χώρων οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών, χορηγείται μόνο μετά την επί σχεδίου υπόδειξη της 
διαμόρφωσης και σήμανσης του διαδρόμου κίνησης πεζών. 
Σε περίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος ή άδεια χο−
ρηγείται μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας 
για τη συντήρηση της οδού. Σε περίπτωση εκτροπής της 
κυκλοφορίας απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση μελέ−
της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η έγκρισή της από την 
αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού.

4. Υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων αυτών τόσο 
για τα ιδιωτικά έργα όσο και για τα δημόσια είναι οι 
υπόχρεοι οι προβλεπόμενοι σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και 
υγείας των οικοδομών και λοιπών τεχνικών έργων.

5. Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τα παραπάνω 
εφαρμόζονται τα πρόστιμα των άρθρων 47 και 48 του 
Ν.2696/1999 (Α 57) όπως ισχύουν.
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Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα συνοδεύοντα τρία (3) 

σκαριφήματα.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ    




