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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την  πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως  και οκτώ (8) 
µήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους. 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις 
τροποποιήσεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το υπ’ αριθµ. 476/1981 Π.∆. (ΦΕΚ 
132/τ.α’/21.5.1981) 

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει. 
4. Tις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 περί αναµόρφωσης 

του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
234/τ.α΄/ 28.12.09) 

5. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 223 κ 168 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας 
κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143/Α/28.6.2007) 

6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/Α/2010) 

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ (ΦΕΚ 
3541/31.12.2012 τ Β)  

8. Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το 
άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις 
των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή 
διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε 
ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και 
των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο.»,  

9. Την αριθ. 145/09-03-2021 Βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» µε την οποία έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους 
αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού  για το 
οικονοµικό έτος 2021. 

10.Την 15/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» σχετικά µε τον «προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του ΝΠ∆∆ 
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«ΘΟΡΙΚΟΣ» που θα αµείβονται αποκλειστικά µε έσοδα υπό µορφή 
αντιτίµου στο πλαίσιο προγραµµατισµού έτους 2021». 

11. Την υπ’ αριθ.  38814 (Α∆Α:Ψ1ΠΖ46ΜΤΛ6-Λ3Κ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που αφορά «έγκριση σύναψης διακοσίων εξήντα (260) 
ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  σε ΟΤΑ 
της χώρας,   για τη παροχή  υπηρεσιών  έναντι αντιτίµου από τους 
ωφελούµενος».  

12. Την 55/2021  Απόφαση του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» µε την οποία    
αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής ωροµίσθιων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου που θα αµείβονται αποκλειστικά µε έσοδα υπό τη 
µορφή αντιτίµου για τα ∆ηµοτικά Γυµναστήρια ∆ήµου Λαυρεωτικής για 
την κάλυψη εποχικών αναγκών. 

           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων, ΠΕ 10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την 

υλοποίηση τµηµάτων Αθλητισµού  του Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του ∆ήµου 

Λαυρεωτικής  (Γενικής Γυµναστικής- Αερόµπικ – Πιλάτες- Ζούµπα, ), µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως και οκτώ (8) µήνες υπό µορφή 

αντιτίµου. 

 

Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι ως εξής : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

 

110 
ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

∆ήµος 
Λαυρεωτικής 

Καθηγητών 
Φυσικής 
Αγωγής  

Έως  και οκτώ 
(8) µήνες από 
την υπογραφή 
της σύµβασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

110 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Τίτλος σπουδών πτυχίο φυσικής Αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
 

 
Γενικά προσόντα πρόσληψης: 
 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν 
• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη την 
επόµενης εξαίρεσης. 
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•  ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι 
έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι 
πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους 
περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης 
δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί 
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο 
και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και 
τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).  

• Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις τους. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

1. 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα 
ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) 

 

µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και 
άνω 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 
 

2 ή 3. 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε 
τέκνο) 

 

αριθµός 
τέκνων 

3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

      *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
 
4.  
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 
µονάδες για το τρίτο) 
 

αριθµός 
τέκνων 

1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

5 ή 6.  
ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  

 

αριθµός 
τέκνων 

1 2 3 4 5 
 

µονάδες 50 100 150 200 
25
0 

 

  
 7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ  ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ  οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40) 
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Κατηγορίε
ς ΠΕ  

5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

Μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 
 

Μήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 και 
άνω 

Μονάδες 7 14 21 28 
3
5 

42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Μαζί µε το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να υποβάλλονται 

υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Πρόσφατα φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής και 

τίτλου ειδικότητας της ηµεδαπής , ενώ σε περίπτωση της αλλοδαπής οι 

τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ ή 

άλλου αρµόδιου συµβουλίου ισοτιµιών της ηµεδαπής. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, 

προκειµένου για υποψήφιο µε ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους 

και τέκνο πολυτέκνου).  

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

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η 

νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.  

β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, 

στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε 

µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται 

στο αρθ. 22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας 

Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 

παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για 

οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα. 

γ) οι φορείς απασχόλησης του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και η 

ακριβής χρονική διάρκεια απασχόλησης 

5.   Βιογραφικό σηµείωµα 

6.  Βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας 

 Ως διδακτική εµπειρία για τις θέσεις νοείται η απασχόληση  µε σχέση 

εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα σε 

καθήκοντα ή έργο συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωσης θέσης. 

α. Για τους µισθωτούς του ∆ηµοσίου τοµέα: 

 Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆. 

ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµοσίου τοµέα της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παραγρ. 3 του 

άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου 

φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και 

η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

 β. Για τους µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα: 
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� Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει 

η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήµων ή των 

τριµηνιαίων αποσπασµάτων ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης – 1 έτος 

= 300 ένσηµα). 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται 

επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του 

εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

� Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του 

υποψηφίου. 

� Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ µε πρόσφατη βεβαίωση, αποκλείεται 

η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται τυχόν 

απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα 

(παράλληλη απασχόληση) 

 

Ειδικότερα για τη βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας ή οποιασδήποτε προσµετρώµενης 

προϋπηρεσίας για τους ωροµίσθιους καθηγητές φυσικής αγωγής θα προσµετράται 

µόνο µε τις αναγωγές που θα βεβαιώνονται απ ’τις αντίστοιχες υπηρεσίες από 

όπου προέρχονται οι βεβαιώσεις.  

7 . Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ . 
8. Να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτεί το υγειονοµικό 
πρωτόκολλο για την µη διάδοση της νόσου COVID-19. 
 
Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών 

τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του 

απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε 

την αίτηση του υποψηφίου.  

Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής κατάθεσης της αίτησης.  

Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούµενων, 
δύναται να τους συνυποβάλλουν.  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο 
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την  αίτηση και να την 

υποβάλουν 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:  ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 

1, Λαύριο ΤΚ 19500 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00. 

 Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774. 

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος  του 

Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία. 
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 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των 

αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι  

σχετικές αιτήσεις.  

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης 

της προκήρυξης σε δυο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες  εφηµερίδες του νοµού ή της 

ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η 

ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και 
µόνο από την καταβολή του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι. 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή 

των µεταξύ αυτών καταλληλότερων και η κατάταξη των επιλεγόµενων κατά 

αξιολογική σειρά, θα γίνει από την τριµελή επιτροπή αξιολόγησης που 

συγκροτήθηκε µε την 57/2021  Απόφαση του ∆.Σ του  Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ», περί 

σύστασης επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 

του ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ».  

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία η οποία λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση. 

 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
 

H υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µε τους επιλεγέντες υποψηφίους 

µετά την κατάρτιση των πινάκων και την τοποθέτησή τους στα ανάλογα 

Γυµναστήρια του ∆ήµου Λαυρεωτικής.  

Οι επιλεγέντες-αντισυµβαλλόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για 

την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζηµίωση από την αιτία αυτή.  

Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και 
µόνο από την καταβολή του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι.  
Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, 

αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα 

της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Περίληψη της προκήρυξης  
-    θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες Ηχώ ∆ηµοπρασιών, Συνείδηση  

 Και η πλήρης προκήρυξη  

ΑΔΑ: Ψ7Μ1ΟΚΚΟ-ΙΟΡ



7 
 

-  θα αναρτηθεί στο κατάστηµα ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ», Αγίας Παρασκευής 1, 

Λαύριο 19500,  

-  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαυρεωτικής,  

-   στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ   

 και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. 

 
 
 
 
 

         Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
του  Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

 
 

                      
 
                                                                     ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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