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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 174/2019  
ΠΡΟΣΛΗΨΗ KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8μηνη 

ME ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ 
 

 ΤΟΥ ΝΠΔΔ  
Ο. Π. Π. & Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ2 του άρθρου 14 του 

Ν. 2190/1994, σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό, 

καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα(9) μήνες για 

τις αναγνωρισμένες σχολές και έως έντεκα μήνες για τους παιδικούς σταθμούς 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου 

προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014). 
5.  Το υπ’ αριθμ. 1326/τ.β/16-6-11 ΦΕΚ «περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 

και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού &Περιβάλλοντος 

«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10» 
6. Τον ΟΕΥ του Ο.Π.Π.&Π.  «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»  (Φ.Ε.Κ.τ Β΄/ 794/31.03.2014) 

7. Την υπ αριθ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα τον προγραμματισμό 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από 

κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για το έτος 2019.  

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /88/16166/24-4-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 

της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 

Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει για την πρόσληψη  δυο (2) ατόμων στο ΝΠΔΔ Οργανισμός 

Παιδείας Πολιτισμού &Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ». 

9. Την με Α.Π την 32097/25-4-2019 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε 

η απασχόληση δύο (2) ατόμων 8μηνη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 

κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την παροχή υπηρεσιών. 

10. Την 53/2019 απόφαση του Δ.Σ. του  για την έγκριση ως προς τον καθορισμό ειδικότητας για την 

πρόσληψης δύο (2) ατόμων ΠΕ Θεατρολόγος και ΠΕ Εικαστικό, καλλιτεχνικού-διδακτικού 

προσωπικού για τον Οργανισμό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους » 

11. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων των προϋπολογισμών του Ο.Π.Π.&Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» 

οικονομικού έτους 2019, έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους Κ.Α:10.6041.001 και 

ΚΑ:10.6054.001 
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12. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 εδαφ. γ΄ του ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ. β΄ του ν.3812/2009, δεν υπάγεται 

στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και 

των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( α΄ και β΄ βαθμού ) και των νομικών προσώπων αυτών. 

Συνεπώς, η πλήρωση της θέσης αυτής θα γίνει χωρίς τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις 

οδηγίες της εποπτεύουσας την Υπηρεσία σας Διοικητικής Αρχής. 

13. Τις υπ’ αριθ 81450/21496/19-9/-2019 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/80 για επιλογή καλλιτεχνικού-

διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Οργανισμό 

Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού δύο (2) ατόμων, ένα (1) ΠΕ Θεατρολόγος και 

ένα (1) ΠΕ Εικαστικό, για τον Οργανισμό Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων 

Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνη για 

την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους 

υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή 

για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. 

2. Να είναι άνω των 25 ετών 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

αντίληψη, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική απαγόρευση) 

4 (Μόνο για άνδρες) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές ή η λήξη αναβολής στράτευσης να είναι μετά τις 30-8-2019 

5 Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση-

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Στα παραρτήματα ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού και 

περιβάλλοντος Δήμου 
Σπάτων Αρτέμιδος 

ΠΕ Θεατρολόγος Έως 8 μήνες 1 

102 

Στα παραρτήματα ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού και 

περιβάλλοντος Δήμου 
Σπάτων Αρτέμιδος 

ΠΕ Εικαστικός Έως 8 μήνες 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 101 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα 

Τίτλοι σπουδών: 
Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης ΑΕΙ θεατρικών σπουδών ή θεάτρου αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων  ή 
άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού . 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Ειδίκευση στη δημιουργία θεατρικής ομάδας - θεατρική σκηνή- θεατρικό παιχνίδι  & οργάνωση & συντονισμό 
εργαστηρίων βιβλιοθήκης (εργαστήρια ανάγνωσης και δημιουργικότητας - Καλοκαιρινή εκστρατεία ) σε 

συνεργασία με την Ε.Β.Ε. , άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού υπολογιστή Η.Υ. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας - Προϋπηρεσία 
στο φορέα. 

ΑΔΑ: ΨΒ2ΦΟΚΞΛ-17Φ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 102 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα 

Τίτλοι σπουδών: 

Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης καθηγητή εικαστικών ΠΕ αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων  ή άλλης ισότιμης 
ανώτατης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού . 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Ειδίκευση στη δημιουργία παιδικών ομάδων και ομάδων ενηλίκων Εικαστικών (σχέδιο – χρώμα - κολλάζ). 
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού υπολογιστή Η.Υ. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας - Προϋπηρεσία 
στο φορέα. 

 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή έως τις 21-10-2019 συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία 

πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και τυχόν επιμόρφωσης. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική 

γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η 

αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και 

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 
22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 
παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα 
ή κακούργημα. 

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο . Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά Θεατρικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου 
Πολιτισμού & συντονισμό εργαστηρίων βιβλιοθήκης (εργαστήρια ανάγνωσης και δημιουργικότητας 
- Καλοκαιρινή εκστρατεία ) σε συνεργασία με την Ε.Β.Ε. σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο 
της προς πλήρωση θέσεως. 
Για την ειδικότητα η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
2. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις -
διακρίσεις κλπ. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται 
δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΔΑ: ΨΒ2ΦΟΚΞΛ-17Φ
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Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει στις 25-10-2019 (αρ.5, ΠΔ 524/80) από ειδική τριμελή 

επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 81450/21496/19-9/-2019 απόφαση 

του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου 

να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). 

Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της. 

Πέραν των τυπικών προσόντων, η επιτροπή θα λάβει υπόψη της επικουρικά, τα ακόλουθα στοιχεία 

των υποψηφίων: 

1. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. 

2. Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα θεατρικά εργαστήρια ή εκπαιδευτικές 

ομάδες του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 

3. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη. 

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα 101 αποδεδειγμένη ως ανωτέρω: σκηνοθεσία, δημιουργία θεατρικής 

ομάδας - θεατρική σκηνή - θεατρικό παιχνίδι &  θεατρικό κοστούμι, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, 

ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις- σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Ο.Π.Π.&Π. Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ». 

5.  Καλλιτεχνική δραστηριότητα 102 αποδεδειγμένη ως ανωτέρω: Εκθέσεις εικαστικών, δημοσιεύσεις, 

μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις - σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. 

 

 Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ524/80) η υποβολή ενστάσεων. 

 
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό 
αντικείμενο οργάνου η υποχρεωτικού μαθήματος. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία Δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευσης της περίληψη της προκήρυξης στα γραφεία του 
Ν.Π (Λ. Βραυρώνος 5η στάση Αρτέμιδα Αττικής ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων -  
Αρτέμιδος.  
Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 π.μ έως 
13.00 μ.μ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες , η προκήρυξη πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα 

όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), θα 

δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού. 
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην έδρα του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού & 
Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων 
Αρτέμιδος. 
 Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης: 

 

• ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 ΜΟΡΙΑ 
 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΠΕ Θεατρολόγος (101) από ΑΕΙ της ημεδαπής αναγνωρισμένη από το κράτος ή 
αναγνωρισμένων ισοτίμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής, 30 μόρια. 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα ΠΕ Εικαστικός (102) από ΑΕΙ της ημεδαπής αναγνωρισμένη από το κράτος ή 
αναγνωρισμένων ισοτίμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής, 30 μόρια 

 

1.1.α Βαθμός Πτυχίου  
    Άριστα:            30 μόρια 
    Λίαν Καλώς:    20 μόρια 
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Σελίδα 5 από 5 

    Καλώς :            15 μόρια 
 
 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ  30 ΜΟΡΙΑ 
 
2.1. Προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη) 
 

2.1.α.  3 έτη: 4μόρια 
2.1.β.  4 έτη :6 μόρια 
2.1.γ.   5 έτη: 10 μόρια 
2.1.δ.   6  έτη και άνω: 15 μόρια 

2.2. Προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη) 
2.2.α. 1 έτος : 4 μόρια 
2.2.β. 2 έτη:   6 μόρια 
2.2.γ. 3 έτη: 10 μόρια 
2.δ.δ. 4 έτη και άνω: 15 μόρια 
 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΟΛΟ 24 ΜΟΡΙΑ 
 
3.1. Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: 
 
  3.1.α.  Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στο θέατρο(101), 10 μόρια 
             3.1.β.  Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στα Εικαστικά(102), 10 μόρια 
3.2  Συμμετοχή  σε παραστάσεις-101, Εκθέσεις -102.   
            3.2.α.   1έως 3 συμμετοχές : 3 μόρια 
            3.2.β.   4 έως 6 συμμετοχές : 6 μόρια 
             

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΣΥΝΟΛΟ 16 ΜΟΡΙΑ 
 
4.1. Παιδαγωγική - Εκπαιδευτική εμπειρία 

4.1.α.   4 έτη: 5 μόρια 
4.1.β.  5 έτη:  6 μόρια 
4.1.γ.   6 έτη : 7 μόρια 
4.1.δ.  7 έτη και άνω : 8 μόρια    

4.2. Σεμινάρια – Επιμόρφωση στο αντικείμενο 
4.2.α.  1-5 συμμετοχές : 3 μόρια 

             4.2.β.  5-10 συμμετοχές:  5 μόρια 
            4.2.γ.  10 και άνω συμμετοχές : 8 μόρια                                     

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                .  
                                                                    ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΚΕΛΙΑΣ 
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