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ΠΡΟΙΚΗΗ
ΓΘΑ ΣΗΜ ΑΙΗΗ ΤΠΟΦΗΦΘΧΜ ΔΘΙΗΓΟΡΧΜ ΣΗΜ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΠΕΚΟΠΟΜΜΗΟΤ
Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ ΠΕΚΟΠΟΜΜΗΟΤ
Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-06-2010), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 131/2010 (ΦΔΚ 224/Α΄/27.12.2010) «Οξγαληζκόο ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν. 4194/2013 «Κώδηθαο Γηθεγόξσλ» (ΦΔΚ
208/η.Α ́ /27-09-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ.
4. Σελ αξηζκ. 327/05.10.2020 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ
«Πξαθηηθή άζθεζε ππνςεθίσλ δηθεγόξσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ» (ΑΓΑ:Χ7ΞΤ7Λ1ΥΗΘ).
5. Σελ αξηζκ 49430/24.11.2020 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγείσλ Γηθαηνζύλεο θαη Οηθνλνκηθώλ
«Άζθεζε
ππνςεθίσλ
δηθεγόξσλ
ζηελ
Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ»
(ΦΔΚ
5287/Β΄/01.12.2020).
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6. Σo γεγνλόο όηη πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο εγγεγξακκέλεο
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 (ΚΑΔ
0385.0001) θαη όηη γηα θαζέλα από ηα επόκελα έηε ε δαπάλε απηνύ ηνπ ύςνπο ζα
εγγξάθεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ/Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ
ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.
7. Σελ από 25.09.2020 βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Πξνζόδσλ θαη
Πεξηνπζίαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αξγνιίδα θαη ηελ κε α.π.
237633/57882/6-10-2020 (Α/Α 2099 ΑΓΑ ΦΣΞΛ71-ΓΡ) απόθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο
πίζησζεο γηα ηελ Π.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
ΠΡΟΙΑΚΟΤΛΕ
Σνπο ππνςήθηνπο δηθεγόξνπο πνπ επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπο
ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα δηάξθεηα έμη (6) κελώλ, λα
ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο
αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
(www.ppel.gov.gr), ήηνη από 08/12/2020 έσο θαη 17/12/2020, ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ
αλαθεξόκελα.
ΑΡΘΘΛΟ ΑΙΟΤΛΕΜΧΜ ΔΘΙΗΓΟΡΧΜ
Ο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ δηθεγόξσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπο
ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ έρεη νξηζηεί ζε δύν
(2) άηνκα.
ΔΘΑΡΙΕΘΑ ΑΙΗΗ- ΧΡΑΡΘΟ- ΛΗΜΘΑΘΑ ΑΠΟΖΗΛΘΧΗ- ΟΚΟΙΚΗΡΧΗ ΑΙΗΗ
Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο άζθεζεο έρεη νξηζηεί ζε έμη (6) κήλεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο
γηα επηπιένλ δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4194/2013, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Σελ πξνζερή πεξίνδν, ε
εμάκελε άζθεζε ησλ ππνςεθίσλ δηθεγόξσλ ξεκινά από 20 Δεκεμβπίος 2020 και λήγει
ζηιρ 19 Θοςνίος 2021.
Σν σξάξην ηεο εκεξήζηαο απαζρόιεζεο ησλ αζθνύκελσλ νξίδεηαη ζε νθηώ (8) ώξεο, αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. Τπεύζπλε ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ παξνπζηνινγίνπ
θαη ελ γέλεη ηεο άζθεζεο είλαη νη αξκόδηνη δηθεγόξνη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ.
Αξγνιίδαο.
Η κεληαία απνδεκίσζε ησλ αζθνύκελσλ δηθεγόξσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εμαθνζίσλ (600)
επξώ. Σν παξαπάλσ πνζό δελ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο παξά κόλν ζε
παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ κελόο,
κε βάζε ην ηεξνύκελν κεληαίν παξνπζηνιόγην.
ην ηέινο ηεο άζθεζεο ζα ρνξεγείηαη ζηνλ αζθνύκελν ζρεηηθή βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηεο
άζθεζεο από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ.
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ΑΘΣΗΕΘ ΤΛΛΕΣΟΥΗ - ΠΡΟΘΕΛΘΑ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΧΗ
Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζώπσο είηε κε άιιν λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, από απηνύο πξόζσπν, ζην Σκήκα
Γξακκαηείαο, ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αξγνιίδαο, Παξαιηαθή νδόο
Ναππιίνπ-Ν. Κίνπ, Ναύπιην, είηε ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ:
gram@argolida.gr.
Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά)
θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο
ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,
ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ελδηαθεξόκελνη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζή ηνπο ζηε Ννκηθή
Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πξέπεη: α) λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό ύιινγν ηνπ Ννκνύ Αξγνιίδαο ή β) λα έρνπλ
θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ σο άλσ
ύιινγν θαη λα κελ έρνπλ ιάβεη αθόκα αξηζκό κεηξώνπ, επεηδή εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο
αίηεζήο ηνπο.
Οι ενδιαθεπόμενοι ζηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ ηοςρ, ζύμθυνα με ηο ανηίζηοισο
ςπόδειγμα ζηο Παπάπηημα, ππέπει να δηλώνοςν:
α) ζηνηρεία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (θαη ́ ειάρηζην νλνκαηεπώλπκν , όλνκα θαη επώλπκν
παηέξα θαη κεηέξαο, αξηζκό δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο),
β) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθσλν,
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε),
γ) αξηζκό κεηξώνπ αζθνπκέλνπ ή όηη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπόκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν Ναππιίνπ, αιιά δελ έρνπλ
ιάβεη αθόκα αξηζκό κεηξώνπ, θαζώο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπο θαη όηη εθόζνλ
επηιεγνύλ, ζα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ σο άλσ Γηθεγνξηθό ύιινγν.
δ) όηη δελ ζπκπιεξώλνπλ ην πξνβιεπόκελν 18κελν ηεο άζθεζήο ηνπο πξηλ από ην πέξαο ηεο
εμακεληαίαο άζθεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.
ε) όηη, εθόζνλ επηιεγνύλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο
Π.Δ. Αξγνιίδαο, παύνπλ λα αζθνύληαη ελώπηνλ άιινπ δηθεγόξνπ ή άιινπ θνξέα.
Η αλσηέξσ αίηεζε επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ θαη
ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ.
Λε ηην αίηηζή ηοςρ οι ςποτήθιοι ζςνςποβάλλοςν:
i) αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο
αξκόδηαο αξρήο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ
Ν.3731/2008 θαη ηζρύεη.
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ii) αληίγξαθν πηπρίνπ Ννκηθήο ρνιήο ή βεβαίσζε επηηπρνύο νινθιήξσζεο ζπνπδώλ.
iii) ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
iv) βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ναππιίνπ από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο άζθεζήο ηνπο, εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή ή - αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο
αίηεζεο εγγξαθήο ζηνλ σο άλσ Γηθεγνξηθό ύιινγν, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πξσηνθόιινπ.
Η έλαξμε ηεο άζθεζεο πξνϋπνζέηεη ηελ εγγξαθή ζην κεηξών αζθνπκέλσλ ηνπ νηθείνπ
Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο άζθεζεο, όπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε.
ΔΘΑΔΘΙΑΘΑ ΕΠΘΚΟΓΗ
ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ
ζέζεσλ, ε επηινγή γίλεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε, ε νπνία ζα δηελεξγεζεί ζηηο 18/12/2020, ζηε
Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε ηελ παξνπζία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. Σα νλόκαηα ησλ επηιεγέλησλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (www.ppel.gov.gr) /θαη ζα είλαη πξνζβάζηκα ζηνπο
ππνςεθίνπο, θαηόπηλ ρνξήγεζεο εηδηθώλ θσδηθώλ.
ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΕ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα
Πξνζσπηθνύ θαη Μηζζνδνζίαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (αξκόδηα ππάιιεινο: Δ.Ληνπιηνύθνπ, ηει. Δπηθνηλσλίαο:
2752 360348, e-mail: lioulioukou@argolida.gr ).
Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ Ε. ΝΙΚΑ
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Τπόδεηγκα ηεο Αίηεζεο γηα άζθεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ – Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ – ΣΜ. ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Κ’ ΜΙΘΟΔΟΙΑ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σόπνο Γέλλεζεο:

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(Εmail):

i. Με ηελ παξνύζα εθδειώλσ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμάκελεο άζθεζεο ζηε
Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην
Ν.4194/2013, σο ηζρύεη – Κώδηθαο Γηθεγόξσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 49430/Β/ 24.11.2020 Κ.Τ.Α. ησλ
Τπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο θαη Οηθνλνκηθώλ «Άζθεζε ππνςεθίσλ δηθεγόξσλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ» (ΦΔΚ 5287/η.Β’/01.12.2020).
ii. Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

ΑΔΑ: Ψ0Ι27Λ1-ΓΦ7

α. Ο αξηζκόο κεηξώνπ αζθνπκέλνπ ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν………………………………………… είλαη
…………………………………………(εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή) ή
Έρσ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εγγξαθή ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν
Ναππιίνπ αιιά δελ έρσ ιάβεη αθόκα αξηζκό κεηξώνπ, θαζώο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζεο.
Δθόζνλ επηιεγώ, ζα θαηαζέζσ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ σο άλσ Γηθεγνξηθό ύιινγν.
β. Γελ ζπκπιεξώλσ ην πξνβιεπόκελν 18κελν ηεο άζθεζήο κνπ πξηλ από ην πέξαο ηεο εμακεληαίαο
άζθεζεο ζηελ Π.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
γ. Δθόζνλ επηιεγώ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο κνπ ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Π.Δ Αξγνιίδαο
παύσ λα αζθνύκαη ελώπηνλ άιινπ δηθεγόξνπ ή άιινπ θνξέα.

iii. πλεκκέλα ππνβάιισ:
α. Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο
αξκόδηαο αξρήο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο άδεηαο νδήγεζεο.
β. Αληίγξαθν πηπρίνπ Ννκηθήο ρνιήο ή βεβαίσζε επηηπρνύο νινθιήξσζεο ζπνπδώλ.
γ. ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
δ. Βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ναππιίνπ από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
άζθεζήο κνπ (εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή) ή Αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην
Γηθεγνξηθό ύιινγν Ναππιίνπ, καδί κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πξσηνθόιινπ απηήο (γηα όζνπο δελ
έρνπλ αξηζκό κεηξώνπ σο αζθνύκελνη δηθεγόξνη).

Ηκεξνκελία: ……../……../2020
Ο- Η Δει………….

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη
10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

