
Σελ 1 από 7 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Για το ζήτημα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκκαθάρισης ποσών υπέρ των εναγόντων για 

τις μειώσεις του ν. 4093/2012 και άρθρου 13 ν. 4387/2016 και της 

τυχόν νομοθετικής ρύθμισης των αξιώσεών μας. 

 

1. Όπως είναι γνωστό έχουν εκδοθεί πολλές αποφάσεις του ΙΙ Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες γίνονται δεκτές αγωγές συνταξιούχων 

δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, καθώς και άλλων συνταξιούχων του Δημοσίου και επιδικάζονται 

υπέρ αυτών τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις μηνιαίες συντάξεις 

τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με παράσταση στον προηγούμενο 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση, αλλά και με 

υπομνήματα που υπέβαλλε προς το νέο Υπουργό κ. Χατζηδάκη ζητεί 

προεχόντως την ικανοποίηση των ανωτέρω, αλλά και άλλων επίδικων 

αξιώσεών μας, με νομοθετική ρύθμιση για ευρύτερο χρονικό διάστημα, 

ώστε να δικαιωθούν και οι συνάδελφοι που άσκησαν αγωγές για 

μικρότερα χρονικά διαστήματα ή που δεν άσκησαν καθόλου αγωγές. Στο 

αίτημα αυτό θα επιμείνει το Δ.Σ. και κατά την επιδιωκόμενη συνάντηση με 

τους αρμόδιους Υπουργούς κ.κ. Χατζηδάκη και Τσακλόγλου. 

3. Πριν από λίγο καιρό από το αρμόδιο Τμήμα του e-ΕΦΚΑ άρχισε η 

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η εκκαθάριση υπέρ των εναγόντων 

των ποσών που τους επιδικάσθηκαν για τις παραπάνω αιτίες (μειώσεις ν. 

4093/2012 και άρθρου 13 ν. 4387/2016). Με την έκδοση δε του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος τα ποσά αυτά κατατίθενται στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς των δικαιούχων. Η εκκαθάριση, όπως φαίνεται από τα 

μέχρι στιγμής στοιχεία, γίνεται με τη χρονική σειρά εκδόσεως των 

αποφάσεων και ανάλογα με την ταχύτητα επεξεργασίας τους από τον 

αρμόδιο εισηγητή του e-ΕΦΚΑ. Πρέπει να επισημανθεί ότι η έναρξη 

εκκαθάρισης των αποφάσεων είναι θετική εξέλιξη, γιατί αφενός μεν οι 

συνάδελφοι που επεδίωξαν και πέτυχαν πρώτοι την έκδοση των 

αποφάσεων, λαμβάνουν τα χρηματικά ποσά που τους επιδικάστηκαν με 

τους αναλογούντες τόκους και αφετέρου το γεγονός αυτό (εκτέλεση 

αποφάσεων και καταβολή τόκων) είναι ένα επιπλέον πειστικό επιχείρημα 

για την επιδιωκόμενη ικανοποίηση του συνόλου των αξιώσεών μας με 

νομοθετική ρύθμιση.  
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4. Από συναδέλφους των οποίων έγινε εκκαθάριση των αποφάσεων και 

έλαβαν τα χρηματικά ποσά που τους επιδικάστηκαν, διατυπώθηκαν 

παράπονα ότι κατά την εκκαθάριση των ποσών που επιδίκασαν οι 

αποφάσεις, γίνονται ανεπίτρεπτες κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (ΕΑΣ), για εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης και φόρο 

εισοδήματος, είτε γιατί οι κρατήσεις αυτές είχαν γίνει κατά την καταβολή 

της μηνιαίας σύνταξης και επιβάλλονται εκ νέου με την εκκαθάριση, είτε 

γιατί είναι πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο. Από τη μελέτη των 

εκκαθαριστικών σημειωμάτων που τέθηκαν υπόψη του Δ.Σ. προκύπτουν 

τα εξής:  

 

ΕΤΟΣ 2015 

Α) Ε.Α.Σ:  

- Η ΕΑΣ κρατήθηκε κατά την καταβολή των συντάξεων κανονικά (Β.Σ. 

+ Επιδ. Εξομ. Χ 14%) 

- Εκκαθάριση: κατά την εκκαθάριση των αποφάσεων από τον ΕΦΚΑ 

δεν κρατήθηκε ΕΑΣ (για το 2015). Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα 

από την εκκαθάριση για την ΕΑΣ του έτους 2015.  

Β) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:  

- Από τα μηναία ενημερωτικά σημειώματα του έτους 2015 προκύπτει 

ότι κατά την καταβολή των συντάξεων η εισφορά για Υγ. 

Περίθαλψη κρατήθηκε κανονικά στο σύνολο των ακαθάριστων 

ποσών των συντάξεων (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του 

ν. 4093/2012) με ποσοστό 4% μέχρι τον Αύγουστο του 2015 και 

6% από το μήνα Σεπτέμβριο 2015 και εφεξής (Β.Σ. + Επιδ. Εξομ. 

Χ 4% και 6% ανάλογα με το χρονικό διάστημα). 

- Εκκαθάριση: κατά την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ, αν κρατήθηκαν, 

κακώς κρατήθηκαν και πάλι τα ποσά για Υγ. Περίθαλψη για το 

έτος 2015 (4% και 6% ανάλογα), ενώ η κράτηση αυτή έγινε κατά 

την καταβολή των συντάξεων.  

 

ΕΤΟΣ 2016 

Α) Ε.Α.Σ:  

- Η ΕΑΣ κρατήθηκε κανονικά κατά την καταβολή των συντάξεων στο 

σύνολο των ακαθάριστων ποσών των συντάξεων, 

συμπεριλαμβανόμενης και της μειώσεως του ν. 4093/2012 (Β.Σ. + 

Επιδ. Εξομ. Χ 14%) 
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- Εκκαθάριση: κατά την εκκαθάριση των αποφάσεων από τον ΕΦΚΑ 

δεν κρατήθηκε ΕΑΣ (για το 2016). Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα 

από την εκκαθάριση για την ΕΑΣ του έτους 2016.  

Β) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:  

- Από τα μηναία ενημερωτικά σημειώματα προκύπτει ότι: 1) από το 

μήνα Ιανουάριο 2016 μέχρι και το μήνα Ιούνιο του 2016 η 

εισφορά για Υγ. Περίθαλψη κρατήθηκε κανονικά. Δηλαδή ποσοστό 

6% στο σύνολο των ακαθάριστων ποσών των συντάξεων (Β.Σ. + 

Επιδ. Εξομ. Χ 6%), 2) κατά το διάστημα από Ιούλιο μέχρι και 

Σεπτέμβριο του 2016 η εισφορά για Υγ. Περίθαλψη κρατήθηκε 

κανονικά. Δηλαδή στο σύνολο των ακαθάριστων ποσών των 

συντάξεων, μετά την αφαίρεση του παρακρατούμενου ποσού της 

ΕΑΣ, όπως προέβλεψε η νεότερη διάταξη νόμου (Β.Σ. + Επιδ. 

Εξομ. – παρακρατούμενο ποσό ΕΑΣ Χ 6%), και 3) κατά το 

διάστημα από το μήνα Οκτώβριο έως το μήνα Δεκέμβριο του 2016 

η εισφορά για Υγ. Περίθαλψη κρατήθηκε επί των ακαθάριστων 

ποσών των συντάξεων, μετά όμως την αφαίρεση του ποσού της 

μείωσης του ν. 4093/2012, όπως προβλέφθηκε με σχετική διάταξη 

νόμου (Β.Σ. + Επιδ. Εξομ. – μειώσεις – παρακρατούμενο ποσό ΕΑΣ 

Χ 6%). Αφού, ήδη σε εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων 

επιστρέφεται στους συνταξιούχους το ποσό της μείωσης του ν. 

4093/2012, επί του οποίου δεν κρατήθηκε εισφορά για Υγ. 

Περίθαλψη, καλώς με την εκκαθάριση των αποφάσεων 

παρακρατείται η εισφορά Υγ. Περίθαλψης για το ποσό αυτό της 

μείωσης που επιστρέφεται στους συνταξιούχους (ποσό της 

επιστρεφόμενης μείωσης Χ 6%). Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα από 

την εκκαθάριση για την παρακράτηση της εισφοράς Υγ. 

Περίθαλψης επί του ποσού της μείωσης που επιστρέφεται στους 

συνταξιούχους για τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο του 

2016, αφού, όπως προαναφέρθηκε, για την ανωτέρω επιστρεπτέα 

μείωση των μηνών αυτών δεν παρακρατήθηκε εισφορά για Υγ. 

Περίθαλψη κατά την καταβολή των συντάξεων, εκτός και αν το 

ποσό που παρακρατείται με την εκκαθάριση υπερβαίνει αυτό που 

αναλογεί στο επιστρεφόμενο ποσό της μείωσης. 

 

ΕΤΟΣ 2017 

Α) Ε.Α.Σ:  

- Από τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προκύπτει: 1) για το 

χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο έως και το μήνα 
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Σεπτέμβριο του 2017 η ΕΑΣ κρατήθηκε κανονικά κατά την 

καταβολή των συντάξεων στο σύνολο των ακαθάριστων ποσών 

των συντάξεων (Β.Σ. + Επιδ. Εξομ. Χ 14%) 

- Εκκαθάριση: κατά την εκκαθάριση των αποφάσεων από τον ΕΦΚΑ 

δεν κρατήθηκε ΕΑΣ για το παραπάνω χρονικό διάστημα. 2) Για το 

χρονικό διάστημα από το μήνα Οκτώβριο έως το μήνα Δεκέμβριο 

του 2017, κατά την καταβολή των συντάξεων, οι οποίες με το 

άρθρο 13 του ν. 4387/2016 είχαν περιορισθεί στο ποσό των 2.000 

ευρώ (ακαθάριστα), παρακρατήθηκε ΕΑΣ επί του ποσού των 2.000 

ευρώ (2.000 Χ 6% = 120 ευρώ μηνιαίως). Αφού ήδη, σε εκτέλεση 

των δικαστικών αποφάσεων, επιστρέφεται στους συνταξιούχους το 

ακαθάριστο ποσό των συντάξεων που είχε περικοπεί με το άρθρο 

13 του ν. 4387/2016, επί του οποίου (περικοπέντος ποσού) δεν 

παρακρατήθηκε ΕΑΣ, καλώς, κατ’ αρχάς, με την εκκαθάριση των 

αποφάσεων υπολογίζεται η ΕΑΣ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό των 

ακαθάριστων αποδοχών που επιστρέφεται στους συνταξιούχους 

(ποσό επιστρεπτέας μείωσης του άρθρου 13 ν. 4387/2016 Χ 

14%). Σημειώνεται ότι με την υπαγωγή του συνολικού 

ακαθάριστου ποσού της συντάξεως στην Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων, αυξάνεται αυτομάτως το ποσοστό κράτησης του 

6% που έγινε στο μηνιαίο ποσό των 2.000 ευρώ κατά την 

καταβολή των συντάξεων, σε ποσοστό 14% επί του όλου ποσού 

των ακαθάριστων αποδοχών, με αποτέλεσμα την αύξηση και του 

παρακρατηθέντος ήδη κατά την καταβολή των συντάξεων ποσού 

Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και κατ’ επέκταση και την 

αύξηση του συνολικού ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων. Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω η κράτηση για 

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι πλέον παράνομη και δεν 

πρέπει να γίνεται για τον εξής, γνωστό, λόγο: γιατί με τις υπ’ 

αριθμ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από σχετικές αγωγές συνταξιούχων, 

κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και 

ανεφάρμοστες οι ως άνω διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 

3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 ως προς την επιβολή της ΕΑΣ 

εις βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου. Μετά ταύτα και ύστερα 

από προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το ΙΙΙ τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 278/2019 απόφασή του, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 108Α παρ. 2 του Π.Δ. 1225/1981, εκδόθηκε 

πρόσφατα η 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Με την απόφαση αυτή της Ολομέλειας κρίθηκε, ότι και 

μετά την ένταξη των δημοσίων λειτουργών στο ενιαίο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης του ν.4387/2016, οι διατάξεις των άρθρων 
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38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, με τις οποίες 

επιβλήθηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) εις 

βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου, είναι αντισυνταγματικές 

και ως εκ τούτου ανίσχυρες και ανεφάρμοστες. Εξάλλου, αφού οι 

προαναφερόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (244/2017, 32/2018 και 504/2021), που όλες έκριναν 

αντισυνταγματικές τις πιο πάνω διατάξεις επιβολής της εισφοράς 

αλληλεγγύης εις βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου, 

εκδόθηκαν, οι μεν δύο πρώτες (244/2017 και 32/2018) με τη 

διαδικασία της πρότυπης δίκης (άρθρο 108Α παρ. 1 Π.Δ. 

1225/1981), η δε τρίτη (504/2021) με τη διαδικασία του 

προδικαστικού ερωτήματος (άρθρο 108Α παρ. 2 Π.Δ. 1225/1981), 

έχουν αυτές εφαρμογή για όλους τους συνταξιούχους του 

Δημοσίου, όπως αυτό προκύπτει, εμμέσως πλην σαφώς, από το 

συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 100 παρ. 5 του 

Συντάγματος, 108Α του Π.Δ. 1225/1981 και ήδη των άρθρων 161, 

162 και 163 του ν. 4700/2020 (βλ. σχετ. την απόφαση 32/2018 

της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκέψη Α σελ. 29). 

Ενόψει όλων των ανωτέρω ζητήσαμε με έγγραφό μας προς το 

αρμόδιο Τμήμα του e-ΕΦΚΑ, που κοινοποιήθηκε καί στους 

αρμόδιους υπουργούς, κατά την εκκαθάριση των ως άνω 

δικαστικών αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, να μη γίνεται παρακράτηση για Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων, κατά συμμόρφωση προς τις προαναφερόμενες 

αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (244/2017, 

32/2018 και 504/2021), επισημαίνοντας μάλιστα τις αστικές και 

ποινικές ευθύνες των αρμοδίων από τη μη συμμόρφωση με τις 

δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτές (ευθύνες) προβλέπονται ρητά 

από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος και τα άρθρα 50 παρ. 4 

του Π.Δ. 18/1989, 1 του ν. 3068/2002 και 304 του ν. 4700/2020.  

Β) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:  

- Από τα μηναία ενημερωτικά σημειώματα προκύπτει ότι: 1) Για το 

χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο μέχρι και το μήνα 

Σεπτέμβριο του 2017 η εισφορά για Υγ. Περίθαλψη, κατά την 

καταβολή των συντάξεων, κρατήθηκε επί των ακαθαρίστων ποσών 

των συντάξεων, μετά όμως την αφαίρεση του ποσού της μείωσης 

του ν. 4093/2012 (Β.Σ. + Επιδ. Εξομ. – μειώσεις – 

παρακρατούμενο ποσό ΕΑΣ Χ 6%). Αφού όμως, σε εκτέλεση των 

δικαστικών αποφάσεων, επιστρέφεται στους συνταξιούχους το 

ποσό της ως άνω μειώσεως, επί του οποίου δεν κρατήθηκε 

εισφορά Υγ. Περίθαλψης, καλώς με την εκκαθάριση των 
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αποφάσεων παρακρατείται η εισφορά Υγ. Περίθαλψης για το ποσό 

αυτό της μείωσης που επιστρέφεται στους συνταξιούχους (ποσό 

επιστρεπτέας μείωσης Χ 6%) για το παραπάνω χρονικό διάστημα 

(Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2017), και 2) για το χρονικό διάστημα 

από το μήνα Οκτώβριο έως και το μήνα Δεκέμβριο του 2017, κατά 

την καταβολή των συντάξεων, όπως αυτές είχα περιορισθεί με το 

άρθρο 13 του ν. 4387/2016, η εισφορά για την Υγ. Περίθαλψη 

παρακρατήθηκε επί του ποσού των 1.880 ευρώ (2.000 ευρώ 

ακαθάριστες αποδοχές – 120 ευρώ παρακρατούμενη ΕΑΣ = 1.880 

Χ 6%). Επομένως, αφού ήδη, σε εκτέλεση των δικαστικών 

αποφάσεων, επιστρέφεται στους συνταξιούχους το ακαθάριστο 

ποσό των συντάξεων που είχε περικοπεί με το άρθρο 13 του ν. 

4387/2016, επί του οποίου (περικοπέντος ποσού) δεν 

παρακρατήθηκε εισφορά για Υγ. Περίθαλψη, καλώς με την 

εκκαθάριση των αποφάσεων παρακρατείται εισφορά για Υγ. 

Περίθαλψη που αντιστοιχεί στο ποσό των ακαθάριστων αποδοχών 

που επιστρέφεται στους συνταξιούχους (ποσά επιστρεπτέων 

μειώσεων του άρθρου 13 ν. 4387/2016 Χ 6%). Συνεπώς, αφού 

κατά την εκκαθάριση των αποφάσεων παρακρατείται η κατά τα 

ανωτέρω επιπλέον διαφορά για εισφορά Υγ. Περίθαλψη, δεν 

υπάρχει πρόβλημα κακού υπολογισμού και παρακράτησης της 

εισφοράς Υγ. Περίθαλψης για το πιο πάνω χρονικό διάστημα, εκτός 

εάν το ποσό που παρακρατείται υπερβαίνει εκείνο που αναλογεί 

στο επιστρεπτέο ποσό της μείωσης. 

 

ΕΤΟΣ 2018 

Για τους μήνες του 2018 ισχύει ότι λέχθηκε παραπάνω για το διάστημα 

Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου του έτους 2017 τόσο για την ΕΑΣ, όσο και 

για την εισφορά Υγ. Περίθαλψης. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΩΝ ΠΟΣΩΝ 

Κατά την εκκαθάριση των επιστρεπτέων ποσών παρακρατείται από τον 

ΕΦΚΑ φόρος 20%, όπως προβλέπεται από το νόμο για καταβολή 

αναδρομικών αποδοχών. Άλλο είναι το ζήτημα ότι για τα ποσά που 

ανάγονται στα έτη μέχρι και το 2016, ισχύουν τα δύο τελευταία εδάφια 

της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ’ ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε’ 

Αναθεωρητικής Βουλής, που έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς 

λειτουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των οποίων κατά την 

εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την Αρμόδια Δημόσια 
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Οικονομική Υπηρεσία από το ποσό του καθαρού εισοδήματος αφαιρείται 

ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών. Στην 

παρούσα διαδικασία (εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων) δεν μπορεί 

να εφαρμοσθεί η ρύθμιση αυτή. Αυτό θα γίνει κατά την υποβολή των 

τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Για 

το ζήτημα αυτό ζητήσαμε εγγράφως από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκδώσει σχετική εγκύκλιο. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι παρακολουθεί στενά τις 

εξελίξεις για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα των μελών της Ένωσης και προβαίνει 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ευμενή επίλυσή τους. Συνεπώς δεν 

υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από την όποια τυχόν καθυστέρηση, που 

οφείλεται κυρίως στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της γνωστής 

πανδημίας. 

Αξίζει όμως να τονισθεί για μία ακόμη φορά, προς άρση παρεξηγήσεων, ότι 

όποια νομοθετική ρύθμιση γίνει για την επιστροφή των μειώσεων του ν. 

4093/2012 του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, καθώς και της Εισφοράς 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), αυτή θα είναι ενιαία για όλους τους 

συνταξιούχους του Δημοσίου, γιατί οι παραπάνω μειώσεις και η επιβολή ΕΑΣ 

των σχετικών νόμων αφορούν όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου που 

εμπίπτουν στις περικοπές και την ΕΑΣ λόγω του ύψους των συντάξεών τους. Για 

το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση για τους 

συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς. αυτό γινόταν άλλες φορές γιατί τότε οι 

περικοπές και οι ρυθμίσεις των νόμων αφορούσαν αποκλειστικά τους 

δικαστικούς λειτουργούς και όχι τους άλλους υπαλλήλους ή συνταξιούχους του 

δημοσίου. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


