
 

            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ                                           ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ, 08/06/2022 
ΔΗΜΟΤ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                            ΑΡ. ΠΡΩΣ:  545 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Για την πρόςληψη προςωπικοφ με φμβαςη Μίςθωςησ Ζργου 
 

Σο Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΘΜΟΤ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ» , 
 

Ζχοντασ υπόψη : 
 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν. 2527/1997, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ωσ ιςχφουν.  
3.Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ           
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87Α), όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 107 του Ν. 4483/2017, με τισ οποίεσ αντικαταςτάκθκαν οι όμοιεσ 
του άρκρου 12, παρ. 12, παρ. 14 του Ν.4071/2012 (Αϋ 85), όπωσ ιςχφει. 
5. Σθν υπ’ αρ. 4/11-3-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςτικό 
και Ακλθτικό Κζντρο Παλαιοφ Φαλιρου, με κζμα: «Λιψθ απόφαςθσ για τον 
προγραμματιςμό απαςχόλθςθσ φυςικϊν προςϊπων με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με 
καταβολι αντιτίμου από τουσ ωφελοφμενουσ, για το ζτοσ 2021». 
6. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 56166/26-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΛ6146ΜΣΛ6-Κ3Κ) Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Εςωτερικϊν που εκδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του                       
ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Αϋ/2017). 
7. Σθν υπ’αρ. 23/13-09-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςτικό 
και Ακλθτικό Κζντρο Παλαιοφ Φαλιρου, με κζμα: «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων για πρόςλθψθ 
με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο ΝΠΔΔ». 
8. Σθν υπ’ αρικμ. 126219/4-10-2021  Απόφαςθ του  υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Αττικισ. 
9. Σθν υπϋ αρ. πρωτ. 74959/7-6-2022 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
∆ιοίκθςθσ Αττικισ ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ τριμελοφσ επιτροπισ επιλογισ προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, με αντίτιμο, του Ν.Π.Δ.Δ. 
10. Σθν υπ. αρικ. 11/2022 (Α∆Α: Ω3Ψ5ΟΛΘΝ-ΤΡΦ) απόφαςθ του ∆ιοικθτικοφ υμβουλίου του 
Ν.Π., για τθν ζγκριςθ των όρων ςχεδίου προκιρυξθσ-ανακοίνωςθσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ 
με φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (.Μ.Ε.) ειδικότθτασ  Μαζςτρου-Μουςικοφ. 
 

Ανακοινϊνει 
 

Σθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με ζνα (1) φυςικό πρόςωπο, Μαζςτρο-Μουςικό 
ΔΕ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νομικοφ Προςϊπου με τθν επωνυμία « Πολιτιςτικό και 
Ακλθτικό Κζντρο Διμου Παλαιοφ Φαλιρου», που εδρεφει ςτθ Μαρίνα Φλοίςβου - Παλαιό 
Φάλθρο, με αντικείμενο τθ διεφκυνςθ τθσ τριακονταμελοφσ Γυναικείασ Χορωδίασ                              
« ΝΘΡΘΙΔΕ » κακϊσ και τθσ διεφκυνςθσ τθσ Παιδικισ –Νεανικισ Χορωδίασ για παιδιά και 
νζουσ από 6 ζωσ 18 ετϊν. Να διευκφνει, να εποπτεφει και να ρυκμίηει καλλιτεχνικζσ και 
εκπαιδευτικζσ εργαςίεσ, να αξιολογεί καλλιτεχνικζσ προτάςεισ και να διοργανϊνει τθ 
ςυμμετοχι των χορωδιϊν ςε ςυναυλίεσ , φεςτιβάλ και άλλεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ , εντόσ 
και εκτόσ των ορίων του Διμου μασ.  
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01 ΔΕ ΜΑΕΣΡΟ -ΜΟΤΙΚΟ 
 

1 
 

Ζωσ (1) ζτοσ 

 
 

 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό) 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Σίτλοσ πουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & ειδικά) Προςόντα 

01 Πτυχίο μουςικοφ οργάνου: 
Οποιουδιποτε μουςικοφ οργάνου από αναγνωριςμζνο Ωδείο  
εμινάρια Διεφθυνςησ Χορωδίασ: 
Ωσ ειςθγθτισ και ωσ ενεργό μζλοσ 
Προχπηρεςία: Αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 10ετισ διδακτικι και καλλιτεχνικι 
εμπειρία, ςε Διεφκυνςθ Χορωδίασ ωσ Μαζςτροσ Δθμοτικϊν Ωδείων, ι Δθμοτικϊν 
Επιχειριςεων ι ΟΣΑ ι ΝΠΔΔ.  
Προχπηρεςία: 
Αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςτο Διμου Παλαιοφ Φαλιρου ι ςτο ΝΠΔΔ.  
Καλλιτεχνική δραςτηριότητα: υμμετοχι ςε χορωδία, θχογραφιςεισ - 
διςκογραφία, ςυςτάςεισ-διακρίςεισ, υπεφκυνοσ χορωδίασ/διδαςκαλία, ςυμμετοχι 
ςε φεςτιβάλ χορωδιϊν (εςωτερικοφ/εξωτερικοφ), ςυγγραφικό ζργο, ςυμμετοχι ςε 
ςυνζδρια, βραβεία κλπ.    
Παιδαγωγικζσ πουδζσ: από αναγνωριςμζνα μουςικά ιδρφματα εςωτερικοφ ι 
εξωτερικοφ, ςεμινάρια, ςυνζδρια, θμερίδεσ. Παιδαγωγικζσ πουδζσ ςε : ΑΕΙ, ΣΕΙ, 
ΙΕΚ, χολζσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια και να ζχουν θλικία 21 ετϊν και 
άνω. Δθλϊνουν ςυμμετοχι ςυμπλθρϊνοντασ αίτθςθ ςτθν οποία αναφζρουν τον κωδικό τθσ 
κζςθσ που διεκδικοφν.  
Μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικϊσ τα εξισ δικαιολογθτικά: 
1.   Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ 
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των ςπουδϊν τουσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
επιμόρφωςθσ. ε περίπτωςθ πτυχίου ι τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, επίςθμθ μετάφραςθ 
αυτοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ ( άρκρο 29 ΠΔ 50/2001).  
3.  Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςτο αντικείμενο.  Ωσ διδακτικι εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ 
με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτα μουςικά ιδρφματα εποπτείασ 
Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ  και Θρθςκευμάτων, ςε κακικοντα ςυναφι προσ το 
αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βαςικοφ τίτλου ςπουδών με 
τον οποίο οι υποψήφιοι μετζχουν ςτη διαδικαςία επιλογήσ.  
4.  Αποδεικτικά καλλιτεχνικισ εμπειρίασ ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ. Πλιρθσ φάκελοσ 
επαγγελματικϊν καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων. Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ 
οποίεσ δεν κατατίκενται αποδεικτικά ςτοιχεία όπωσ φωτοαντίγραφα από προγράμματα 
παραςτάςεων (με ςθμειωμζνεσ τισ αναφορζσ ςτον υποψιφιο) κ.λπ., δεν κα λαμβάνονται 
υπόψθ. 
5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τελευταίου τριμινου. 
6. Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ πρόςφατθσ ζκδοςθσ, εφόςον υπάρχει. Αποκλείεται θ 
απόδειξθ με υποβολι Τπεφκυνθσ Διλωςθσ και κάρτασ ανεργίασ. 
7. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι: α) τα ςτοιχεία που 
αναφζρονται ςτθν αίτθςθ  είναι αλθκι,  β) για τουσ άνδρεσ ζχουν εκπλθρωκεί οι 
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ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ι ζχουν νόμιμα απαλλαγεί,  γ) δεν ζχουν καταδικαςτεί ςε ποινικό 
ι πεικαρχικό αδίκθμα, δ) ςε περίπτωςθ ανεργίασ, το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο είναι 
άνεργοι μαηί με τθ ςχετικι βεβαίωςθ ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.∆., ε) τυχόν τρζχουςα 
απαςχόλθςθ ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα (παράλλθλθ απαςχόλθςθ),  ςτ) ςε περίπτωςθ 
που κρικεί αναγκαία θ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία (e – learning), κα ςυμμετζχω ςε αυτι ωσ 
εκπαιδευτισ/τρια. 
 
Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτθν ανακοίνωςθ και  
γίνονται δεκτά, εφόςον κατατίκενται εμπρόκεςμα. 
 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 
Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει με βάςθ τον  παρακάτω πίνακα. τθν τελευταία ςτιλθ 
παρουςιάηεται θ βαρφτθτα του κάκε άξονα κριτθρίων ςτθν τελικι βακμολογία όλων των 
υποψθφίων. 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

Σίτλοσ πουδϊν 
 

Πτυχίο Μουςικοφ Οργάνου 20% 

Σίτλοσ πουδϊν 
 

εμινάριο Διεφκυνςθσ Χορωδίασ 15% 

Προχπθρεςία  
 

Διδακτικι Προχπθρεςία ςτο αντικείμενο   15% 

Προχπθρεςία ςτθν 
ειδικότθτα ςτο Διμο 
Παλαιοφ Φαλιρου ι ςτο 
ΝΠΔΔ 

Διδακτικι Προχπθρεςία ςε Νομικά Πρόςωπα 
του Διμου Παλαιοφ Φαλιρου 

15% 

Καλλιτεχνικό ζργο / 
Παιδαγωγικά και ειδικά 
προςόντα 
 

Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα. Παιδαγωγικά 
και εκπαιδευτικά προςόντα. Παιδαγωγικζσ 
ςπουδζσ & επιμόρφωςθ. εμινάρια. 

15% 

Κοινωνικά, οικογενειακά 
και οικονομικά κριτιρια  
 

Οικογενειακι κατάςταςθ (πολφτεκνοσ – 
τρίτεκνοσ- μονογονζασ - άνεργοσ) 

10% 

υνζντευξθ 
 

Θ ςυνζντευξθ αφορά ςτουσ υποψθφίουσ που 
πλθροφν τα τυπικά προςόντα και που ζχουν 
κατακζςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα.  
 

10% 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 ΠΣΤΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ : ζωσ 20 μόρια 
 Άριςτα: 20 μόρια  
 Λίαν Καλϊσ: 15 μόρια  
 Καλϊσ: 10 μόρια 

 ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ : ζωσ 15 μόρια 

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ : ζωσ 15 μόρια  
  10 ζωσ 15 ζτθ: 10 μόρια 
  16 ζτθ και άνω: 15 μόρια  

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ςε νομικά πρόςωπα του Διμου: ζωσ  15 μόρια  
   1 ζωσ 5 ζτθ: 5 μόρια  
   6 ζωσ 10 ζτθ : 8 μόρια  
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   11 ζωσ 15 ζτθ: 10 μόρια  
   16 ζτθ και άνω: 15 μόρια  

 ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ζωσ 15 μόρια 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ: ζωσ 10 μόρια  
Πολφτεκνοσ: 10 μόρια 
Σρίτεκνοσ:     10 μόρια 
Μονογονζασ: 10 μόρια 
Άνεργοσ:        10 μόρια  

 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: ζωσ 10 μόρια  
 
Θ ςυνζντευξθ αφορά ςτουσ υποψθφίουσ που πλθροφν τα τυπικά προςόντα και που ζχουν 
κατακζςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα.  

 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τθν ςχετικι προκιρυξθ, το ζντυπο τθσ αίτθςθσ  και 
το ζντυπο τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ΝΠΔΔ «Πολιτιςτικό & 
Ακλθτικό Κζντρο Διμου Π. Φαλιρου» www.poake.gr ι να τα παραλάβουν από τα γραφεία 
του ΝΠΔΔ (Δ/νςθ: Μαρίνα Φλοίςβου, τθλ. 210-98.16.367, εςωτ. 109) κακθμερινά  Δευτζρα - 
Παραςκευι και ϊρεσ από 09.00 π.μ. ζωσ 14.00, όπου και κα ενθμερϊνονται για τθν ζναρξθ 
και λιξθ τθσ υποβολισ των αιτιςεων.  

 
Θ υποβολι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν κα  πραγματοποιθκεί ςε προκεςμία δζκα 
(10) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ ςε μία θμεριςια 
εφθμερίδα του Νομοφ Αττικισ, ςτα γραφεία του ΠΟΑΚΕ ι μζςω ταχυδρομείου (ςυςτθμζνθ 
επιςτολι) ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, κακθμερινά Δευτζρα - Παραςκευι και ϊρεσ από 9.00 
π.μ ζωσ 14.00.  

 
ε περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ αποςτολισ μζςω ταχυδρομείου ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ,  το 
εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ ιςχφει εφόςον ο φάκελοσ φζρει θμερομθνία αποςτολισ εντόσ τθσ 
οριςκείςασ  προκεςμίασ.  Αιτιςεισ με τθλεομοιοτυπία (φαξ) ι e-mail δεν κα γίνονται δεκτζσ.  

 
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 

 
Θ επιλογι των υποψθφίων κα γίνει από το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΝΠΔΔ «Πολιτιςτικό & 
Ακλθτικό Κζντρο Διμου Παλαιοφ Φαλιρου», μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ 
επιτροπισ, του άρκρου 4 του Π.Δ. 524/1980, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία και τα κριτιρια 
μοριοδότθςθσ που αναφζρονται ςτθ παροφςα προκιρυξθ.  
 
Οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων κα αναρτθκοφν ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων του Πολιτιςτικοφ & Ακλθτικοφ Κζντρου Διμου Παλαιοφ Φαλιρου, ςτο 
Δθμαρχιακό Κατάςτθμα και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Ν.Π. www.poake.gr.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ενςτάςεισ κατά των ανωτζρω πινάκων, μζςα ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία, θ οποία λιγει μετά τθν πάροδο δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν 
από τθν ανάρτθςθ.  
 

Οι ενςτάςεισ κα εξεταςτοφν από τθν αρμόδια επιτροπι και θ τελικι απόφαςθ κα λθφκεί από 
το Διοικθτικό υμβοφλιο. 

 
 
 

http://www.deppath.gr/
http://www.deppath.gr/
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ΟΡΟΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
 

Ο χϊροσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ (ϊρεσ απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ) του προςλθφκζντοσ, κα 
κακοριςκοφν ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και κα πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι 
ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. ε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαία θ εξ 
αποςτάςεωσ διδαςκαλία (e–learning) οφείλει να ςυμμετζχει ςε αυτι ωσ εκπαιδευτισ/τρια. 

 
Ειδικότερα ο προςλθφκείσ Μουςικόσ-Μαζςτροσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ όρουσ και τουσ 
κανονιςμοφσ  τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, κακϊσ και τα προγράμματα που κα ςυντάξουν οι 
αρμόδιοι, όςον αφορά ςτθν κάλυψθ των ωρϊν και το είδοσ των προγραμμάτων που κα του 
ανατεκοφν, παρζχοντασ ςτθ Διοίκθςθ του ΝΠΔΔ το δικαίωμα κλιςθσ του επόμενου από τον 
πίνακα μοριοδότθςθσ, ςε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο αδυνατεί να καλφψει το 
ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 
 

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Θ καλλιτεχνικι επιτροπι τθσ προκιρυξθσ ςφμφωνα με τθν υπϋ αρ. πρωτ. 74959/7-6-2022 
απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ Αττικισ αποτελείται από τουσ: 
1.  Πρόεδροσ: Λαμπρινι Θεολόγθ του Θωμά , ΣΕ Μουςικόσ,   
2.  Μζλοσ: Κωνςταντίνοσ  Νικολάου του Γεωργίου, ΣΕ Μουςικόσ,  
3.  Μζλοσ: Φϊτιοσ Αποςτολάρασ του Νικολάου, Μουςικόσ 
Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ: 
1. Ελεωνόρα Ηαχαριά του Αντωνίου, Μουςικόσ 
Αναπλθρωματικά μζλθ: 
1. ταυροφλα Πετροποφλου του Ιωάννθ, Εκπαιδευτικόσ Μουςικισ 
2. Ελζνθ Φιφλι του Γεωργίου, Κακθγιτρια Μουςικισ του Ωδείου Παλαιοφ Φαλιρου. 
 
Γραμματζασ ο Νικόλαοσ Σριτςαρόλθσ του Πανάργυρου, υπάλλθλοσ ΠΕ Διοικθτικοφ, με 
αναπλθρϊτρια τθν Φιλία γαρδζλθ του Δθμθτρίου, υπάλλθλοσ  ΠΕ Διοικθτικοφ.  

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΜΕΝΣΑΚΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω2ΨΗΟΛΘΝ-ΞΚΠ
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