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Η Αγία Παρασκευή   
αξίζει καλύτερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2019 - 2023

# μπορούμε
# σχεδιάζουμε

# κερδίζουμε

Το πρόγραμμά μας
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Αγαπητοί συνδημότες 

Το πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί την ρεα-
λιστική πρόταση που καταθέτουμε για την πόλη μας.
Συγκεκριμένες προτάσεις που οι περισσότερες προήλθαν
μετά από διαβούλευση με εσάς τους ίδιους τους πολίτες. 

Θέλουμε να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια και την
επόμενη μέρα από τις εκλογές, θέλουμε να συνδιοικήσουμε
μαζί και να πετύχουμε τα καλύτερα αποτέλεσμα.

Στις Εκλογές της 26ης Μαΐου αυτή την φορά έχεις επιλογή,
δώσε μας την ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτά που μας
αναλογούν, άλλωστε σε αυτή την πορεία ήμασταν πάντα μαζί.

Θέλουμε να μας αξιολογήσεις να μας κρίνεις και αν δεις ότι οι
θέσεις μας σε καλύπτουν έλα να δώσουμε αυτόν τον αγώνα
μαζί, έναν καθαρό και έντιμο αγώνα προβάλλοντας την ειλι-
κρίνεια, την αγωνιστικότητα και το πάθος για την πόλη μας.

Η Αγία Παρασκευή αξίζει καλύτερα.
Μπορούμε, σχεδιάζουμε, κερδίζουμε!

Αλέξανδρος Ι. Μουστόγιαννης

Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
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Το πρόγραμμά μας - το όραμά μας για την Αγία Παρασκευή. 

Mε σχέδιο και στόχους, διεκδικούμε
μια καλύτερη πόλη για τους δημότες.

Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
2 0 1 9  -  2 0 2 3
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Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη

Απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων 
για τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων

•  Δημιουργία ειδικού γραφείου αξιοποίησης
ΕΣΠΑ για πρώτη φορά στο Δήμο Αγίας Παρα-
σκευής.

•  Ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου

Ανταποδοτικά οφέλη στον πολίτη

•  Το 80% των ανταποδοτικών κάθε έτους 
επιστρέφουν προς όφελος του πολίτη.

•  Μείωση δημοτικών τελών για τους ιδιώτες.

•  Πλήρης εκμετάλλευση των ανταποδοτικών
του Δήμου (μέσω κάρτας δημότη)

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται
μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα
με αυστηρό έλεγχο και κριτήρια, με σκοπό την 
εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών.

Ανάπτυξη τοπικής αγοράς

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι
σαφώς ορισμένοι:

•  Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα
του ιδιωτικού τομέα.

•  Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέ-
χονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες /
χρήστες των έργων αυτών.

•  Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των πα-
γίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του
ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια
έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

•  Προβολή - Εκδηλώσεις και δράσεις για την 
τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας     

•  Μείωση δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις.

•  Δωρεάν στάθμευση τα Σαββατοκύριακα στα πάρκινγκ
της πόλης.
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Καθημερινότητα του πολίτη

Ασφάλεια του πολίτη

•  Επανασύσταση δημοτικής αστυνομίας
•  Ενίσχυση του θεσμού «Αστυνομικός της γειτονιάς»
•  Στενή συνεργασία με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα

Έργα υποδομών

•  Δημιουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας –
σύνδεση με σταθμούς metro.

•  Αναβάθμιση / πιστοποίηση παιδικών χαρών

•  Ανάπλαση πλατείας Άη Γιάννη

•  Δημιουργία πάρκου και χώρου αναψυχής στη
Νέα Ζωή (χώρος δήθεν κολυμβητηρίου) 

•  Καθημερινά προβλήματα (πεζοδρόμια-οδό-
στρωμα-αριθμοδότηση οδών κ.λπ.)

•  Έλεγχος, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του
ηλεκτροφωτισμού της πόλης. 

•  Επαναφορά θεσμού «Συμπαραστάτη του Δημότη».
Συμβουλευτικός ρόλος προς την επίλυση διαφο-
ρών Δήμου - Δημότη

•  Ανοιχτό και προσβάσιμο ευρυζωνικό Wi-Fi δίκτυο

•  Δωρεάν ηλεκτρονική Κάρτα Δημότη
w Συμμετοχή στις e-Δημοσκοπήσεις
w Πρόσβαση στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
w Άμεση και γρηγορότερη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του Δήμου

•  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον πολίτη, μέσω 
του internet και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων

•  Ψηφιακή υπογραφή για τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες και τη διοίκηση του Δήμου. 

•  Ηλεκτρονική διοίκηση του Δήμου με λογισμικό 
παρακολούθησης εργασιών, επικοινωνίας και 
οικονομικών

•  Ηλεκτρονικός Προϋπολογισμός για μεγαλύτερη 
διαφάνεια και συμμετοχή του πολίτη 
στη λήψη αποφάσεων.

•  Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για την διακυβέρνηση
του Δήμου

Καθημερινότητα του πολίτη
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Περιβάλλον – Καθαριότητα

Αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας
•  Ενίσχυση δικτύου βυθιζόμενων κάδων

•  Ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης με ανταποδοτικότητα

•  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για μεγαλύτερη συμ-
μετοχή των πολιτών σε προγράμματα ανακύκλωσης

•  Ξεχωριστή συλλογή κλαδιών και μη επικίνδυνων 
αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών καικατεδαφίσεων
ΑΕΚΚ (μπάζων) από εργασίες του Δήμου

•  Προσθήκη, σταδιακά, νέων ρευμάτων ανακύκλωσης
στα Πράσινα Σημεία Ανακύκλωσης

•  Πρόγραμμα περισυλλογής και απομάκρυνσης 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων

•  Καθαρισμός-Απόφραξη-Απολύμανση φρεατίων 
ομβρίων υδάτων

•  Αντικατάσταση ή επισκευή κατεστραμμένων κάδων

Διαχείριση προγράμματος
για τα αδέσποτα 
• Δημιουργία πάρκου σκύλων

• Τοποθέτηση ταϊστρών και ποτίστρων σε
συγκεκριμένα σημεία για τα αδέσποτα

• Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων
ζώων όπως προβλέπεται από τον
Ν4039/2012 και τροποποιήθηκε από τον
Ν4235/2014, που αφορά εμβολιασμούς,
στειρώσεις, περίθαλψη αδέσποτων ζώων

• Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω ιστοσελί-
δας του Δήμου για τις δράσεις της φιλο-
ζωικής και την προώθηση των υιοθεσιών
των αδέσποτων ζώων

• Συνεργασία με την Φιλοζωική και 
ενίσχυση δράσεων της

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
•  Καταπολέμηση πυτιοκάμπιας στα πεύκα
•  Απολυμάνσεις δημοτικών, εγκαταλελειμ-

μένων κτιρίων και οικοπέδων
•  Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιού
•  Αποψιλώσεις για πυρασφάλεια

•  Δενδροφυτεύσεις με κατάλληλα είδη 
δένδρων ανάλογα με τα σημεία φύτευσης.

•  Κλάδεμα, καθαρισμός ψηλών δένδρων  
•  Αναπλάσεις πρασίνου σε πάρκα και πλατείες
•  Περιβαλλοντικές Δράσεις με συμμετοχή 

πολιτών
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Πολιτική 
Προστασία 
•  Δημιουργία εκπαιδευ-

μένων εθελοντικών
ομάδων για την αντιμε-
τώ πιση φυσικών κατα-
στροφών (σεισμού,
πυρκαγιάς, έντονων
καιρικών φαινομένων)

•  Σχεδιασμός προγράμ-
ματος αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών
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Κοινωνική Πολιτική – Υγεία

Υποδομές για ΑΜΕΑ 
•  Επίσπευση δημιουργίας Στέγης 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(Σ.Υ.Δ.) για άτομα ΑΜΕΑ

•  Προσβάσιμη πόλη για τα ΑΜΕΑ

Γυναίκα & Δημιουργία   
•  Μετεστέγαση του κέντρου 

“Γυναίκα & Δημιουργία”  

•  Ιατρικές και πολιτιστικές 
ημερίδες και εκδηλώσεις 
για τη γυναίκα

Δημιουργία γραφείου εθελοντισμού

•  Υποστήριξη των κοινωνικών υπη-
ρεσιών με ομάδα εθελοντών σε 
συνεργασία με τον δήμο

•  Γραμμή στήριξης της οικογένειας
και κατεύθυνση για θέματα 
ψυχικής και σωματικής

•  Στήριξη Κακοποιημένων Γυναικών
(Ψυχολογική υποστήριξη και 
νομικές συμβουλές)

Αναβάθμιση προσφερόμενων 
υπηρεσιών Τρίτης ηλικίας
•  Δωρεάν ιατρική βοήθεια στο σπίτι,

συνταγογράφηση και εμβολιασμοί 

•  Υποστήριξη & αναβάθμιση του θεσμού
των ΚΑΠΗ (διοργάνωση δωρεάν εκ-
δρομών και εκδηλώσεων τουλάχι-
στον τέσσερις φορές το χρόνο)

•  Δημιουργία 3ου ΚΑΠΗ στην 
περιοχή του Αγίου Ιωάννη

Κοινωνικό παντοπωλείο – 
μαγειρείο- φαρμακείο – 
ανταλλακτήριο ρούχων     
•  Ενίσχυση των θεσμών των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

•  Κατ’ οίκον διανομή στους δικαιούχους
των κοινωνικών παροχών για τη δια-
σφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης

•  Δημιουργία γραφείου υποστήριξης
ανέργων σε συνεργασία με τις τοπικές
επιχειρήσεις και τον ΟΑΕΔ 

•  Συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο 
τοπικών επιχειρήσεων (ΕΝΕΒΑΠ) για 
εκπτωτικά κουπόνια φαγητού, ρουχισμού
και άλλων υπηρεσιών σε καταστήματα 
της πόλης
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Παιδεία

Εκσυγχρονισμός σχολικών 
εγκαταστάσεων 
•  Καθημερινή συντήρηση (ελαιοχρωματισμοί,

καθαριότητα, φύλαξη)

•  Κτιριακές εγκαταστάσεις (τουαλέτες, ηλεκτρο-
νικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, πρό-
σβαση ΑΜΕΑ και παιδιών με προσωρινές
δυσκολίες, προαύλιος χώρος

Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων

•  Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στα 
Πευκάκια

•  Άμεση συνεργασία με την ένωση συλλόγων
Γονέων 

•  Αξιοποίηση οικοπέδου Μακρή (δημιουργία
παιδικού σταθμού και δημοτικού σχολείου)    

Απόκτηση αθλητικής ταυτότητας της πόλης
• Στήριξη όλων των αθλητικών συλλόγων της πόλης μας

• Παροχή πιστοποιημένων εγκαταστάσεων για τις 
αθλητικές τους δραστηριότητες

Επανασχεδιασμός των αθλητικών προγραμμάτων για του
πολίτες της πόλης

•  Θέσπιση Ετήσιων Αθλητικών Εκδηλώσεων 
•  Δημιουργία σύγχρονου αθλητικού κέντρου στην 

περιοχή Πευκάκια μέσω ΣΔΙΤ
•  Προβολή Δράσεων στην τοπική κοινωνία 
•  Τοπικό «αθλητικό κίνητρο» και επιβραβεύσεις δημοτών 

Θέσπιση αθλητικών – πολιτιστικών γεγονότων 

•  Θέσπιση Ετήσιων Αθλητικών Εκδηλώσεων 
•  Δημιουργία σύγχρονου αθλητικού κέντρου στην 

περιοχή Πευκάκια μέσω ΣΔΙΤ
•  Προβολή Δράσεων στην τοπική κοινωνία 
•  Τοπικό «αθλητικό κίνητρο» και επιβραβεύσεις δημοτών 

Πολιτισμός – Αθλητισμός
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ς

Χώροι άθλησης • Θέσπιση αθλητικών – πολιτιστικών 
γεγονότων 

Ο ΠΑΟΔΑΠ, έχοντας ως στόχο να διαδώσει το αθλητικό πνεύμα
και τα οφέλη της «δια βίου άσκησης» στους κατοίκους του
Δήμου μας, προγραμματίζει την υλοποίηση και θεσμοθέτηση
αθλητικών εκδηλώσεων, με παράλληλες πολιτιστικές και ψυ-
χαγωγικές δράσεις. 
Σχεδιάζουμε ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις Οργάνωσης
Αθλητικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων προκειμένου να
εξελιχθεί και να συμμετέχει μαζικά η τοπική μας κοινωνία. 

• Εκσυγχρονισμός προγραμμάτων με νέα 
αθλήματα & αθλητικές δραστηριότητες

Λειτουργώντας στα πλαίσια μίας εξελιγμένης «αθλητικής κοι-
νωνίας», η οργάνωση και η παραγωγή νέων αθλητικών προ-
γραμμάτων για τους Δημότες μας κρίνεται αναγκαία περισσότερο
από ποτέ. Με την ανακαίνιση και τον επανασχεδιασμό λειτουρ-
γίας των κτιριακών εγκαταστάσεων προς αθλητική χρήση του
Δήμου μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε νέα
αθλήματα και προγράμματα μαζικής άθλησης. 

• Επαναλειτουργία Cine Σχολείο 
Επαναφέρουμε το Cine Σχολείο στο φυσικό του χώρο, στο προ-
αύλιο του 2ου Γυμνασίου, κάνοντάς το και πάλι νο1 σε όλη την
Αττική.

• 10ημέρο «Δημοτικής Βιβλιοθήκης» 
Θέσπιση ετήσιου πολιτιστικού 10ημέρου «Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης» με συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους πολίτες
της Αγίας Παρασκευής.

• «Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής»  
στον χώρο των 23 στρεμμάτων στα 
Πευκάκια 

Δημιουργία σύγχρονης πολυμορφικής αθλητικής εγκατά στασης, πε-
ριορισμένης χωροταξικής μορφής. Γήπεδο στίβου 6 διαδρομών, κο-
λυμβητήριο, γήπεδο beach volley, κλειστή αίθουσα γυμναστικής &
γυμναστήριο ενδυνάμωσης, αποδυτήρια, ιατρείο, φυσικο θεραπευ -
τήριο, sauna, αθλητικά καταστήματα, café, 

• Ανάπλαση αθλητικού κέντρου Σταύρος Κώτσης και περιβάλλοντα
χώρου, επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Δημιουργία στίβου, επέκταση
γηπέδου ποδοσφαίρου για δυνατότητα φιλοξενίας πρωταθλημά-
των. Δημιουργία γηπέδων τένις. Τοποθέτηση καλαίσθητων τουα-
λετών για το κοινό.

• Αξιοποίηση ανοιχτών εγκαταστάσεων Νότου. Δημιουργία ημι-
υπαίθριου προπονητηρίου με τέντα κάλυψης. Ανακαίνιση και επα-
ναπροσδιορισμός αξιοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων για
αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις

• Δημοτικός Πολυχώρος Αθλητικών, Πολιτιστικών 
& Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων με υπαίθρια 
Παιδική Χαρά - Αξιοποίηση χώρου πρώην 
"κολυμβητηρίου"

Ο χώρος του επί σειρά ετών πολυυπο-
σχόμενου δημοτικού κολυμβητηρίου,
έρχεται να φιλοξενήσει μία νέα πρό-
ταση της παράταξής μας, αυτή της δη-
μιουργίας ενός κλειστού & ανοικτού
τύπου αθλητικού και πολιτιστικού πο-
λυχώρου και υπαίθριας παιδικής χαράς
με την προσθήκη κλειστού θόλου για
πολυμορφική χρήση.

Ένα περιβάλλον  για όλες τις ηλικίες,
με συνεχή ροή διαφορετικών αθλητι-
κών προγραμμάτων, ψυχαγωγικών και
πολιτιστικών δράσεων όπως φιλοξε-
νίας αθλητικών – πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, θεατρικών παραστάσεων,
διαγωνισμών, επιτραπέζιων παιχνι-
διών και άλλων αθλημάτων κ.α.
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10 |  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού με Υποψήφιο Δήμαρχο Αγίας  

ΑΓΓΕΛΑΚΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΒΕ
ΜΑΡΙΑ

ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΛΗ) 

ΒΟΓΚΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) 

ΒΟΖΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ 

ΔΕΛΑΒΙΝΙΑ 
ΘΕΟΔΟΥΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ

(ΤΖΕΛΑ) 

ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΔΟΝΔΩΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΓΚΡΕΗΣΥ

ΖΟΜΠΟΛΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ 
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΕΚΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ 
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 Παρασκευής  τον Αλέξανδρο Ι. Μουστόγιαννη ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΗ
ΦΛΩΡΕΛΕΝ 

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΚΩΒΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΣΤΑΡΑ 
ΙΩΑΝΝΑ 

ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΑΛΑΜΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΑΡΖΕΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΙΑΚΑΡΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΝΙΑΡΧΟΣ 
ΦΙΛΩΤΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΝΟΥΣΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

ΣΑΡΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗ-
ΔΟΝΔΩΡΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΡΙΓΩΝΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΤΣΑΚΙΡΗ 
ΜΕΡΣΙΝΗ
(ΜΕΡΣΑ) 

ΦΩΤΙΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗ 
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΧΕΛΜΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

(ΜΑΝΟΣ)
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ΣΕΒΟΜΑΤΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιλέξαμε να εκτυπώσουμε σε ανακυκλώσιμο χαρτί, με οικολογικά
μελάνια και χωρίς πλαστικοποιήσεις. Όταν διάβασετε και ολοκλη-
ρώσετε την ενημέρωσή σας για τις θέσεις μας, μην το πετάξετε.  
Συμβάλλετε στην προσπάθειά μας για μια καθαρή πόλη, επι-
λέγοντας κι εσεις την ανακύκλωση του εντύπου μας σε έναν 
από τους ειδικούς κάδους που θα βρείτε στον Δήμο μας.

Σας περιμένουμε στην Κεντρική μας Ομιλία,
την Τετάρτη 22 Μαΐου στις 19:00 στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής

Πολιτικό Γραφείο: Γιαβάση 2, Αγία Παρασκευή    /    Τ. 211 0128272    /    www.alexandrosmoustogiannis.gr

Αγία Παρασκευή μια γενιά μπροστά ag.paraskevi_mia_genia_mprosta
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