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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη ΡΑΕ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄286/22.12.1999), και ιδίως του άρθρου 4 και του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999.
2. Tις διατάξεις των άρθρων 26 του ν. 3175/2003 και 37 παρ. 1 του ν.
3428/2005.
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή κι δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/ 22.8.2011), όπως ισχύουν και ιδίως το άρθρο 41.
4. Τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄
208/27.09.2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 7 του ν.
4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37).
5. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 - ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικών ρυθμίσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
κρατικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085/21.06.2018 Απόφαση της
Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, με θέμα: «Έγκριση
[…] της διαδικασίας πλήρωσης, μεταξύ άλλων, εννέα (9) θέσεων δικηγόρων με
σχέση έμμισθης εντολής».
7. Το π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.»
(ΦΕΚ Α’ 121/18.06.2001) και ιδίως τα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 12.
8. Την απόφαση 544/2017 της ΡΑΕ, ΦΕΚ Β΄2594/2017.
9. Το γεγονός ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΡΑΕ, και οι αυξημένες αρμοδιότητές της καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη των νομικών δικαστικών και
εξωδικαστικών υποθέσεων της Αρχής με κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
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10. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999), καθώς και του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4193/2013, ΦΕΚ Α'
208/27-9-2013) όπως ισχύει. Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το αντικείμενο απασχόλησης των εμμίσθων δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στην ΡΑΕ με σχέση έμμισθης εντολής είναι η νομική υποστήριξη των υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής και η εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Παράσταση και υπεράσπιση των υποθέσεων της ΡΑΕ ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των διοικητικών και άλλων Αρχών, ιδίως στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
•

Παρακολούθηση του δικαίου που διέπει τους τομείς αρμοδιότητας της ΡΑΕ,
με στόχο την επισήμανση των διατάξεων εκείνων που χρήζουν αναμόρφωσης, επικαιροποίησης, απλούστευσης ή κωδικοποίησης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
•

Συμμετοχή στην επεξεργασία των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών
ρυθμίσεων αρμοδιότητας της ΡΑΕ.
•

Επεξεργασία και ενσωμάτωση Οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειμένων με
την κατάρτιση νομοσχεδίων και προεδρικών διαταγμάτων.
•

Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς την Ολομέλεια της
Αρχής για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Σύνταξη εισηγήσεων προς την Ολομέλεια της ΡΑΕ.
•

Επεξεργασία και νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει η ΡΑΕ με
τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
•

Νομική υποστήριξη της διαδικασίας ακροάσεων της ΡΑΕ και των εν γένει
ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ως προς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της ενέργειας.
•

•

Νομική υποστήριξη της διαχείρισης καταγγελιών που απευθύνονται προς την

ΡΑΕ.
•

Κάθε άλλο θέμα που χρήζει νομικής υποστήριξης.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσία στα γρα2

φεία της ΡΑΕ, και σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις εκάστοτε εντολές του Προέδρου της Αρχής και θα καθορίζεται ειδικότερα σύμφωνα με τα κρατούντα κατά την
λειτουργία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΡΑΕ.
Η νομική και υπηρεσιακή σχέση των δικηγόρων με τη ΡΑΕ είναι σχέση έμμισθης
εντολής και πάγιας αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων,
όπως ισχύει. Η κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4354/2015.

Β. ΚΑΤΑΝΟΜH ΘΕΣΕΩΝ
Η Αρχή προτίθεται να προσλάβει:
1. Τρείς (3) δικηγόρους με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή/και στο
ευρωπαϊκό δίκαιο ή/και στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο δίκαιο ενέργειας, ή
στο οικονομικό δίκαιο
2. Έναν (1) δικηγόρο με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο αστικό δίκαιο

Γ. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση όλων των θέσεων της παραγράφου Β πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες.
β) Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ' Εφέταις, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας (βλ κατωτέρω *).
γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου
πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
δ) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
ε) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
στ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση.
ζ) Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
η) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
θ) Να έχουν διαρκή και συστηματική επαγγελματική εμπειρία, κατά τα τελευταία οκτώ
(8) έτη.
ι) Να γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο μία ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση αγγλικά).
*Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι δύο θα καλυφθούν από δικηγόρους παρ’ Αρείω και οι άλλες δύο από δικηγόρους παρ’ Αρείω ή παρ’ Εφέταις
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Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Πλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Γ απαιτείται:
1. Για τις θέσεις των δικηγόρων της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β:
(α) ο μεταπτυχιακός τίτλος να είναι στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού ή/και
στο ενωσιακό ή/και στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο οικονομικό δίκαιο.
(β) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών εκ των οποίων τουλάχιστον τα
τέσσερα (4) έτη στο δίκαιο ενέργειας και τα υπόλοιπα στο δίκαιο ανταγωνισμού ή/και
στο ευρωπαϊκό, ενωσιακό ή/και στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο οικονομικό δίκαιο,
άλλως εάν δεν βρεθεί υποψήφιος με αυτά τα προσόντα επαγγελματική εμπειρία (8) ετών σε θέματα δημοσίου δικαίου, ή/και δικαίου ανταγωνισμού, ή/και ενωσιακού δικαίου, ή/και οικονομικού δικαίου.
2. Για τις θέσεις των δικηγόρων της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β:
(α) ο μεταπτυχιακός τίτλος να είναι στον τομέα του ενοχικού δικαίου ή του εμπορικού
δικαίου.
(β) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών εκ των οποίων τουλάχιστον τα
τέσσερα (4) έτη στο δίκαιο ενέργειας και τα υπόλοιπα στο εμπορικό ή/και στο δίκαιο
ανταγωνισμού ή/και στο ευρωπαϊκό, ενωσιακό ή/και στο οικονομικό δίκαιο ή/και στη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ή/και στο δίκαιο καταναλωτή ή/και στο δίκαιο συμβάσεων,
άλλως, εάν δεν βρεθεί υποψήφιος με αυτά τα προσόντα επαγγελματική εμπειρία (8) ετών σε θέματα δικαίου ανταγωνισμού, ή/και ευρωπαϊκού - ενωσιακού δικαίου, ή και
στο οικονομικό δίκαιο ή/ και στον τομέα χρηματοδότησης επιχειρήσεων ή και στο δίκαιο καταναλωτή ή στο δίκαιο συμβάσεων.
Η εμπειρία θα πρέπει να είναι πραγματική και συστηματική τουλάχιστον κατά τα
τελευταία έτη όπως προσδιορίζονται ανωτέρω και να αποδεικνύεται από συμβάσεις εργασίας/παροχής υπηρεσιών για το απαιτούμενο χρονικά διάστημα, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια ή/και δικαστικές αποφάσεις,
/ή και γνωμοδοτήσεις ή/και εισηγήσεις, ή /και από σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων
οργάνων/εργοδότη.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί
με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα, και η γνώση ξένων γλωσσών. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως
εξής:
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Κριτήριο – Συντελεστής
Προσωπικότητα υποψηφίου
25%
Επιστημονική κατάρτιση (πτυχίο, μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι 20%
σπουδών κτλ σχετικοί με το αντικείμενο της απασχόλησης, γνώση ξένων γλωσσών)
30%
Εξειδίκευση - εμπειρία στους τομείς αρμοδιότητας της ΡΑΕ
Επαγγελματική πείρα
25%
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Η επιλογή θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ,
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 7 του ν. 2773/1999. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Προκήρυξη.

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ. 11854, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προσωπικού και
Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κας Ν. Βλαχοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210
3727400), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Αθηνών, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες
«Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών» (δημοσίευση την 1/10/2019), συνοδευόμενη από:
α) Βιογραφικό Σημείωμά µε τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του
δράσης και εμπειρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις.
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
i. απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
ii. απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εκπίπτουν στη ρύθμιση του ν. 4250/2014, όπως ισχύει, ή
iii. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα.
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γ) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας
του κατόχου).
δ) Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Αρείω ή παρ' Εφέταις, όπως απαιτείται
σύμφωνα με την Προκήρυξη.
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά
ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους
σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στην ΡΑΕ θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου
νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να
λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους για τη θέση. Εάν δεν
προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται
υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη
διαδικασία.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Η ΡΑΕ γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για
τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσουν κατά
το χρόνο πρόσληψής τους στην ΡΑΕ:
α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
β) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α.
γ) Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα υπάγονται οργανικά στη Διεύθυνση Νομικών
Υπηρεσιών της ΡΑΕ, στο Τμήμα Εμμίσθων Δικηγόρων.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτή6

των σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Αθηνών, θα αναρτηθεί στη
«Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (www.rae.gr).
Η ΡΑΕ θα επιμεληθεί, δια αποστολής σχετικής πρόσκλησης στον Πρόεδρο του
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, για
την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
και στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου, από τους οποίους θα παραλάβει τα σχετικά
αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.
Αθήνα, 27/09/2019
Για τη ΡΑΕ
Ο Πρόεδρος

Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
(Ακαδημίας 60, Αθήνα 10679)
(προκειμένου να επιμεληθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. για την τοιχοκόλληση της Προκήρυξης στο κατάστημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και την αποστολή του
σχετικού αποδεικτικού στην Υπηρεσίας μας).
- Πρωτοδικείο Αθηνών
(Ευελπίδων 11362 Αθήνα)
(για τοιχοκόλληση και αποστολή αποδεικτικού)
- Εφημερίδες «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών» για δημοσίευση στο
φύλλο τους την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019.

Πληροφορίες θα δίδονται από τη Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας της ΡΑΕ (κα
Β. Αυγέρου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:30-12:00.
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