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απαντήσεις
για τις ΕΚΛΟΓΕΣ στους
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία
Γονέων Μαθητών Ελλάδας
(ΑΣΓΜΕ), στην προσπάθεια της
να ενισχύσει το ρόλο των
Συλλόγων Γονέων και να
συνδράμει στις εκλογικές
διαδικασίες, συγκέντρωσε και
κωδικοποίησε ερωτήματα που
έχουν κατατεθεί από Οργανώσεις
Γονέων.

Στο ενημερωτικό αυτό υλικό
δίνονται απαντήσεις που
βασίζονται στους νόμους που
διέπουν την οργάνωση και τη
λειτουργία των Συλλόγων Γονέων
σε συνδυασμό με τα
καταστατικά των Οργανώσεων
Γονέων.  

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων
να αξιοποιήσουν το site
www.asgme.gr και τα υλικά που
έχουν αναρτηθεί σ' αυτό
(ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ-ΟΔΗΓΟΣ και ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)
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Ο Σύλλογος Γονέων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σύλλογος Γονέων μπορεί να
συσταθεί σε  κάθε σχολείο. Συστεγαζόμενα σχολεία πρέπει να έχουν
ξεχωριστούς Συλλόγους Γονέων.   

Η Ένωση  Συλλόγων Γονέων σε κάθε Δήμο.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων σε κάθε Περιφέρεια.

 Η Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας ( ΑΣΓΜΕ ) για όλη τη χώρα.

Ποια είναι η διάρθρωση των Οργανώσεων Γονέων;

Ποια είναι τα όργανα των Οργανώσεων Γονέων;
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και όργανο ελέγχου η
Ελεγκτική Επιτροπή

Ποιοι συμμετέχουν και ποιοι θέτουν υποψηφιότητα στο Σύλλογο Γονέων;
Στο Σύλλογο Γονέων κάθε σχολείου συμμετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι γονείς και οι
κηδεμόνες (ο κηδεμόνας ορίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία για την
επιμέλεια ή την κηδεμονία) των μαθητών του σχολείου. Δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου
και υποψηφιότητας έχουν και οι δύο γονείς ενός μαθητή. Δικαίωμα ψήφου,
υποψηφιότητας και συμμετοχής στην ψηφοφορία μιας Γενικής Συνέλευσης έχουν οι
γονείς που είναι ταμειακός τακτοποιημένοι, δηλαδή έχουν πληρώσει την ετήσια
συνδρομή τους. Δυνατότητα να τακτοποιηθεί οικονομικά ως προς τη συνδρομή του
ένας γονέας έχει και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης ή των αρχαιρεσιών. Στις ΓΣ
του Συλλόγου Γονέων καλούνται όλοι οι γονείς και όχι μόνο τα μέλη που είναι
ταμειακός τακτοποιημένα.

Που μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ένας γονέας στις εκλογές του Συλλόγου Γονέων;
Ένας γονέας μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, για
την Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Γονέων. Οι θέσεις μέλος ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστες, δηλαδή
δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ο ίδιος γονέας.

Ποιος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση;
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το απερχόμενο ΔΣ. Επίσης σύμφωνα με τη
νομοθεσία συγκαλείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας μόνο στην
περίπτωση που δεν υπάρχει Σύλλογος Γονέων (είτε για να ιδρυθεί, είτε γιατί το
απερχόμενο ΔΣ δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία μετά από αποχωρήσεις μελών
του). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλεί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας
συγκαλείται για να εκλέξει Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες
του Συλλόγου Γονέων. Σύμφωνα με τα καταστατικά των Ενώσεων και των
Ομοσπονδιών που οφείλουν να συνδράμουν στη λειτουργία των υποκείμενων
Οργάνων, μπορεί η Ένωση να βοηθήσει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση σε ένα
σχολείο.



Πότε έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση;
Η Γενική Συνέλευση για να έχει απαρτία πρέπει να συμμετέχουν σ αυτή το 50%+1
των ταμειακός τακτοποιημένων μελών. Δικαίωμα πληρωμής της ετήσια συνδρομής
έχει το μέλος και την ημέρα της ΓΣ. Εάν η ΓΣ δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία,
τότε επαναλαμβάνεται σε μία εβδομάδα και πάλι απαιτείται το 50%+1 των
ταμειακός τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Εάν και με τη 2η ΓΣ δεν υπάρχει
απαρτία, τότε επαναλαμβάνεται και τρίτη φορά και η απαρτία ισχύει με όσα μέλη
συμμετέχουν. Βασικός στόχος των Συλλόγων Γονέων πρέπει να είναι οι μαζικές
διαδικασίες.  

Συλλόγους Γονέων από Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη κάθε ζυγού έτους
Ενώσεις Γονέων κάθε Μάρτη του επόμενου μονού έτους
Ομοσπονδίες Γονέων από Απρίλη-Μάη του επόμενου μονού έτους
ΑΣΓΜΕ από Ιούνη-Ιούλη του επόμενου μονού έτους

Κάθε πότε γίνονται οι εκλογές στους Συλλόγους Γονέων;
Οι εκλογές σε κάθε επίπεδο των Οργανώσεων Γονέων γίνονται κάθε 2 έτη και σε
ίδιο έτος για κάθε επίπεδο οργάνωσης γονέων (Σύλλογος Γονέων, Ένωση Γονέων,
Ομοσπονδία Γονέων, ΑΣΓΜΕ) σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ν.4415/2016.
Συγκεκριμένα για:

Ποια είναι η έδρα του Συλλόγου Γονέων;
Έδρα του Συλλόγου Γονέων είναι σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν τις
οργανώσει γονέων το ίδιο το σχολείο. Μέσα στο σχολείο συνεδριάζει το ΔΣ,
γίνονται οι ΓΣ και οι εκλογές, καθώς και άλλες δράσεις του Συλλόγου (πχ
εκδηλώσεις, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες). 
Για τις δράσεις του Συλλόγου Γονέων δεν απαιτείται άδεια, απλά  η σύμφωνη γνώμη
του Διευθυντή του σχολείου. Οι δράσεις του Συλλόγου Γονέων πρέπει να γίνονται
σε ώρες που δεν παρεμποδίζουν το σχολικό πρόγραμμα. 
Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων απαιτείται έγκριση από
τη Σχολική Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου.
Η λειτουργία του Συλλόγου Γονέων προβλέπεται νομοθετικά τόσο για το ίδιο το
σχολείο (πχ Σχολικό Συμβούλιο) όσο και για τις Επιτροπές του οικείο Δήμου (ΔΕΠ,

Σχολική Επιτροπή). Κάθε παρεμπόδιση της λειτουργίας του Συλλόγου Γονέων είναι
παράνομη.

Ο Σύλλογος Γονέων μπορεί να ζητήσει την κατάσταση των μαθητών και τα στοιχεία
των γονιών των μαθητών του σχολείου;
Η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας υποχρεούται να δώσει στο ΔΣ και στην
Εφορευτική Επιτροπή τις καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών του σχολείου
και τις καταστάσεις με τα ονόματα των γονιών πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών
(Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Γ/ΕΞ/1235/25.05.2010 και
Γ/ΕΞ/2084/23.04.2013) για τη διασφάλιση της νομιμότητας της συμμετοχής και
της εκπροσώπησης του 1/3 των μαθητών που προβλέπει ο νόμος για τη συμμετοχή
του Συλλόγου Γονέων στην Ένωση Γονέων και το Σχολικό Συμβούλιο. 



Πως εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή;
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την απολογιστική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Εφορευτικής Επιτροπής;
Ο αριθμός των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής καθορίζεται από το καταστατικό
κάθε Συλλόγου και πάντα πρέπει να είναι μονός αριθμός. 
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τις ημερομηνίες των εκλογών, μαζεύει γραπτά
τις υποψηφιότητες όπως ορίζει το καταστατικό κάθε Συλλόγου, διενεργεί τις
εκλογές και συντάσσει τα απαραίτητα πρακτικά. 
Φροντίζει για το αδιάβλητο των εκλογών. Οι γονείς ψηφίζουν με αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα τους. Στις
εκλογές πρέπει να υπάρχει λίστα ψηφισάντων (γράφονται με σειρά που ψήφισαν το
όνομα του γονέα και σε άλλη λίστα το όνομα του μαθητή που εκπροσωπεί και η
υπογραφή του γονέα ότι ψήφισε). Επίσης πρέπει να υπάρχει λίστα μαθητών που θα
διαγράφονται οι μαθητές που οι γονείς τους ψήφισαν.Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι
δύο γονείς ενός μαθητή αρκεί να έχουν πληρώσει ο καθένας την ετήσια συνδρομή
του, αλλά εκπροσωπούν έναν μαθητή για το 1/3.
Με τη σύνταξη του πρακτικού των εκλογών (δείγματα υπάρχουν στο site της
ΑΣΓΜΕ) παραδίδεται για υπογραφή στο Διευθυντή του Σχολείου η λίστα
ψηφισάντων για να πιστοποιηθεί ότι οι γονείς που ψήφισαν εκπροσωπούν το 1/3
των μαθητών του σχολείου. Αντίγραφο του πρακτικού υπογεγραμμένο από το
Διευθυντή δίνεται στην Ένωση Γονέων για να πιστοποιηθεί ότι ο Σύλλογος έχει
πιάσει το 1/3 και μπορεί να εκπροσωπηθεί με τους αντιπροσώπους που εξέλεξε
στην οικεία Ένωση Γονέων. 

Μπορεί να υπάρχει ψηφοδέλτιο με λιγότερες θέσεις από αυτές που ορίζει το
καταστατικό;
Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων για τα Όργανα των Γονέων δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από αυτόν που ορίζει το καταστατικό κάθε Συλλόγου. π.χ. για 7μελές
ΔΣ και 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί οι υποψηφιότητες να είναι λιγότερες
από 7 για ΔΣ και 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή. Για υποψηφιότητες για
αντιπροσώπους για την Ένωση δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

Μπορούν να υπάρξουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια;
Ναι μπορούν να κατατεθούν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια. 

Τι πρέπει να περιέχουν τα ψηφοδέλτια;
Στο ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρχει λίστα με τους υποψήφιους για το ΔΣ - λίστα με
τους υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή - λίστα με τους υποψήφιους
αντιπροσώπους για την Ένωση Γονέων.



Με ποιο εκλογικό σύστημα διεξάγονται οι εκλογές; 
Οι εκλογές διεξάγονται με πλειοψηφικό σύστημα όταν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και
με απλή αναλογική όταν υπάρχουν περισσότερο του ενός ψηφοδέλτια. 

Ποια η διαφορά μεταξύ απλής αναλογικής (περισσότερα τους ενός ψηφοδέλτια) και
πλειοψηφικού συστήματος (ένα ψηφοδέλτιο); Πόσους σταυρούς προτίμησης
βάζουμε;
Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με απλή αναλογική τότε οι σταυροί
προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγμένων για κάθε Όργανο. Στην
περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ένα ψηφοδέλτιο τότε οι σταυροί προτίμησης
ανέρχονται μέχρι το 40% των εκλεγμένων σε κάθε αξίωμα. 

Μπορεί να ψηφίσει ένας γονιός με επιστολική ψήφο ή με εξουσιοδότηση;
Δεν μπορεί να ψηφίσει κανένας γονιός με επιστολική ψήφο ή με εξουσιοδότηση
αντί άλλου γονέα. Κάθε ψήφος είναι προσωπική και γίνεται με ταυτοπροσωπία. 

Πως ορίζεται το εκλογικό μέτρο  και πως κατανέμονται οι έδρες στα Όργανα;
Στην περίπτωση απλής αναλογικής (περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια) το
εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με
τον αριθμό των μελών του ΔΣ. πχ σε 7μελες ΔΣ με έγκυρα 100 ψηφοδέλτια έχουμε
100:7=14 άρα για κάθε 14 έγκυρα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει μια
έδρα στο ΔΣ. Εάν δεν καλυφθούν από την πρώτη κατανομή όλες οι έδρες τότε
κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει από 1 έδρα αναλογικά με το μεγαλύτερο υπόλοιπο
Εκλέγονται από κάθε συνδυασμό οι υποψήφιοι που έχουν καταλάβει τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης.   

Στην περίπτωση του πλειοψηφικού συστήματος (ένα ψηφοδέλτιο) τις έδρες
καταλαμβάνουν με σειρά κατάταξης οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης. 

Πότε θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου Γονέων στα προβλεπόμενα
από το νόμο Όργανα (Σχολικό Συμβούλιο, Ένωση Γονέων);
Για να μπορεί ένας Σύλλογος Γονέων να συμμετέχει στα προβλεπόμενα από το
νόμο Όργανα, θα πρέπει στις εκλογές του να έχουν ψηφίσει γονείς που
εκπροσωπούν το 1/3 των ανήλικων μαθητών (όχι των γονιών) που έχει δύναμη το
σχολείο. Το 1/3 πιστοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου στο  πρακτικό της
Εφορευτικής Επιτροπής. 

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν πιαστεί το 1/3; 
Ο νόμος προβλέπει ότι οι εκλογές μπορούν να επαναληφθούν μέχρι 2 φορές ακόμα
για να πιαστεί το 1/3. Εάν και τότε δεν πιαστεί το 1/3 τότε τα Όργανα του
Συλλόγου λειτουργούν νόμιμα αλλά ο Σύλλογος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο
Σχολικό Συμβούλιο και στην Ένωση Γονέων. 



Ποιο είναι το μέτρο για την εκπροσώπηση στα υπερκείμενα Όργανα;
Για την Ένωση Γονέων εκλέγεται από κάθε Σύλλογο Γονέων 1 αντιπρόσωπος ανά 30
,μαθητές (1/30μαθητές) που οι γονείς τους πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες. Σε
περίπτωση υπόλοιπου άνω των 15 εκλέγεται 1 ακόμα αντιπρόσωπος.

Για την Ομοσπονδία Γονέων εκλέγεται από κάθε Ένωση Γονέων 1 αντιπρόσωπος
ανά 300 μαθητές (1/300μαθητές) που οι γονείς τους πήραν μέρος στις
αρχαιρεσίες των Συλλόγων Γονέων που εκπροσωπούνται στην Ένωση. Σε
περίπτωση υπόλοιπου άνω των 750 εκλέγεται 1 ακόμα αντιπρόσωπος.

Για την ΑΣΓΜΕ εκλέγεται από κάθε Ομοσπονδία 1 αντιπρόσωπος  ανά 1500 μαθητές
(1/1500μαθητές) που οι γονείς τους πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των Ενώσεων
που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία. Σε περίπτωση υπόλοιπου άνω των 750
εκλέγεται 1 ακόμα αντιπρόσωπος. 

Για τους αντιπροσώπους για την Ένωση πως προκύπτει ο αριθμός των
αντιπροσώπων και πόσους σταυρούς προτίμησης βάζουμε όταν υπάρχει ένα
ψηφοδέλτιο ή όταν υπάρχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια;
Ο αριθμός των αντιπροσώπων προκύπτει διαιρώντας το συνολικό αριθμό των
μαθητών του σχολείου δια του 30 και βγαίνει ο αριθμός των εν δυνάμει
αντιπροσώπων που μπορούν να εκλεγούν. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι
μέχρι το 40% των εν δυνάμει αντιπροσώπων όταν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και
όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ο αριθμός των σταυρών
προτίμησης ισούται με τον αριθμό των εν δυνάμει αντιπροσώπων. 
Παράδειγμα: σε ένα σχολείο με 300 μαθητές:30=10 ο αριθμός των αντιπροσώπων
που μπορούν να εκλεγούν για την Ένωση. Εάν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο τότε οι
σταυροί προτίμησης καθορίζονται από τη σχέση (10:100)χ40=4 ή το 40% των 10 εν
δυνάμει αντιπροσώπων είναι 4, άρα μπαίνουν μέχρι 4 σταυροί προτίμησης. Εάν
υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια τότε σταυροί προτίμησης για
αντιπροσώπους για την Ένωση μπορούν να μπουν μέχρι 10.

Τι γίνεται εάν ένας γονιός έχει εκλεγεί αντιπρόσωπος από δύο διαφορετικούς
Συλλόγους Γονέων (πχ από Δημοτικό και Γυμνάσιο);
Εάν ένας γονιός έχει εκλεγεί αντιπρόσωπος από δύο διαφορετικούς Συλλόγους
Γονέων δεν μπορεί να ψηφίσει δύο φορές στην Ένωση Γονέων (ή παραιτείται από
αντιπρόσωπος από τον έναν από τους δύο Συλλόγους και τη θέση του
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχόν από το Σύλλογο που παραιτήθηκε από
αντιπρόσωπος της Ένωσης ή ψηφίζει μόνο 1 φορά). Το ίδιο ισχύει για εκλεγμένο για
Ομοσπονδία από δύο διαφορετικές Ενώσεις κοκ. 

Πως και με ποιο τρόπο συγκροτείται το νέο ΔΣ;
Εντός 8 ημερών (ή όπως προβλέπει το καταστατικό) ο πλειοψηφών σύμβουλος
συγκαλεί το ΔΣ για τη σύσταση του νέου Προεδρείου. Η εκλογή του Προεδρείου
γίνεται με τη διαδικασία των προτάσεων και της μυστικής ψηφοφορίας για κάθε
θέση του Προεδρείου. Για τις θέσεις του Προεδρείου μπορεί να συμμετέχει κάθε
εκλεγμένο μέλος του ΔΣ ανεξάρτητα σταυρών προτίμησης.  



Πότε ένα μέλος του ΔΣ χάνει την ιδιότητα του; 
Ένα μέλος ΔΣ χάνει την ιδιότητα του είτε εάν παραιτηθεί, είτε όταν το παιδί του
αλλάξει σχολείο ή σχολική βαθμίδα (από Δημοτικό σε Γυμνάσιο, από Γυμνάσιο σε
Λύκειο). Το εκλεγμένο μέλος ΔΣ χάνει την ιδιότητα του αυτοδίκαια, δεν απαιτείται
παραίτηση. Η ιδιότητα μέλος ΔΣ είναι 2ετής, αλλά εάν στη διετία το παιδί του
μέλους του ΔΣ αλλάξει σχολική βαθμίδα, η ιδιότητα μέλους διατηρείται μέχρι 31/8
του έτους που φοιτούσε ο μαθητής στο σχολείο.
Μέλος εκλεγμένο σε Ένωση Γονέων, Ομοσπονδία Γονέων ή την ΑΣΓΜΕ δε χάνει
την ιδιότητα του εάν το παιδί του αλλάξει σχολική βαθμίδα αλλά μόνο εάν το παιδί
του αποφοιτήσει από τη Γ Λυκείου.  

Τι γίνεται στην περίπτωση που σε ένα ΔΣ φύγουν ή παραιτηθούν μέλη του;  
Σε κάθε παραίτηση ή απώλεια της ιδιότητας μέλους ΔΣ γιατί το παιδί δεν είναι
πλέον μαθητής στο σχολείο, τότε γίνεται αντικατάσταση με αναπληρωματικό
μέλος με βάση το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής από τις εκλογές.
Ένα ΔΣ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και με λιγότερα μέλη από όσα προβλέπει
το καταστατικό του στην περίπτωση που μέσα τη 2ετη θητεία του χαθεί η ιδιότητα
μέλους και δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος που έχει προκύψει από τις εκλογές
για να αντικαταστήσει της κενές θέσεις. Ένα ΔΣ χάνει τη δυνατότητα λειτουργίας
του εάν μέσα στη 2ετη θητεία του μείνουν μέλη λιγότερα από το 50%+1 από τις
προβλεπόμενες από το καταστατικό του θέσεις για το Προεδρείο. πχ σε 7μέλες ΔΣ
για να συνεχίσει τη λειτουργία του το ΔΣ χρειάζεται το λιγότερο 4 μέλη να έχουν
απομείνει. 
  

άρθρο 53 ν.1566/1985
άρθρο 2 ν.2621/1998
άρθρο 51 ν.4415/2006
Δ4/662/23.12.1998  
ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ - ΟΔΗΓΟΣ Οργανώσεων Γονέων της ΑΣΓΜΕ
σε υλικά που υπάρχουν στο site της ΑΣΓΜΕ www.asgme.gr

Για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες οι Σύλλογοι
Γονέων μπορούν να ανατρέχουν:

Οκτώβρης 2021
ΑΣΓΜΕ


