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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

 

 

ΤΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

 

 Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις όμοιες του Ν. 

3812/2009 καθώς και του ΠΔ 524/80 για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση ΙΔΟΧ. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου μέσω αντιτίμου ωφελουμένων. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015 για τα αιτήματα 

ανταποδοτικού χαρακτήρα 

4. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 περί νέου μισθολογίου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 16/2015 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι συνδρομές που 

καταβάλλουν οι ωφελούμενοι στον ΟΑΠΠΑ για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά / 

καλλιτεχνικά τμήματα του ΟΑΠΠΑ και έτσι όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

50/2015 Απόφαση του Δ.Σ. και όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 140/2018 & με 

την υπ΄αριθμ. 20/2019. 

6. Το υπ' αριθμ. Οικ. 3955/21.1.2019 (6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί αποστολής αιτημάτων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού για την πρόσληψη 

εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2019. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 19704/5824/28.02.2019 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

8. Την υπ’ αριθμ. 25780/05.04.2019 (ΑΔΑ:674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
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ορισμένου χρόνου (αντίτιμο) που ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 27315/11.04.2019 

έγγραφο του ΥΠΕΣ 

9. Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 4369/Β΄/13.12.2017 με το οποίο δημοσιεύθηκε ο ΟΕΥ του ΟΑΠΠΑ 

10. Την υπ΄αριθμ. 36/2019 Απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ: ΩΨΨ1ΟΚ0Κ-2Χ2), περί καθορισμού   

αριθμού και ειδικοτήτων  εκπαιδευτικού  προσωπικού για τις ανάγκες των αθλητικών και 

καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΑΠΠΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου με αντίτιμο. 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  (Ο.Α.Π.Π.Α.), που 

θα αμείβονται με ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων, 

από έσοδα που εισπράττει ο Οργανισμός, για υπηρεσίες που παρέχει σε ωφελούμενους έναντι 

αντιτίμου. Οι ειδικότητες, η διάρκεια σύμβασης, ο αριθμός των ατόμων με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

01 Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 

ειδικότητα στην 

Αντισφαίριση και 

εξειδίκευση σε 

προγράμματα αεροβικής 

γυμναστικής ή pilates. 

 

2 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο 

σπουδών ανώτατης σχολής της αλλοδαπής  

με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και 

εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής 

γυμναστικής ή pilates. 

 

02 Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 

ειδικότητα στην Ενόργανη 

και στη Ρυθμική 

Γυμναστική και 

εξειδίκευση σε 

προγράμματα αεροβικής 

γυμναστικής ή pilates. 

 

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο 

σπουδών ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με 

ειδικότητα στην Ενόργανη και τη Ρυθμική 

Γυμναστική και εξειδίκευση σε προγράμματα 

αεροβικής γυμναστικής ή pilates. 

  

03 Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 

ειδικότητα στην 

Πετοσφαίριση και 

εξειδίκευση σε pilates και 

TRX 

 

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο 

σπουδών ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με 

ειδικότητα στην Πετοσφαίριση και 

εξειδίκευση σε pilates και TRX. 
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04 Ένας (1) ΔΕ Θεάτρου ή ΔΕ 

Ηθοποιός, σκηνοθέτης  

 

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης 

Δραματικής Σχολής, ή Υποκριτικής, 

αναγνωρισμένης από το κράτος, τουλάχιστον 

τριετούς φοίτησης, με τουλάχιστον διετή 

προϋπηρεσία.  

05 Ένας (1) ΠΕ Εικαστικών 

(ΑΣΚΤ) 

 

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολής ή 

τμήματος ΑΕΙ, Καλών Τεχνών, Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών ή κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών 

06 Ένας (1) ΤΕ Μουσικών με 

ειδικότητα Κιθάρα 

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου  

(ΚΙΘΑΡΑ) Τμημάτων Μουσικών Σπουδών 

αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή 

εξωτερικού, με αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία. 

07 Ένας (1) ΤΕ Μουσικών με 

ειδικότητα Πιάνο  

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου  

(Πιάνο) Τμημάτων Μουσικών Σπουδών 

αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή 

εξωτερικού, με αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία.  

08 Ένας (1) ΔΕ Ψηφιδωτού 

Αγιογραφίας 

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: ΙΕΚ Αγιογραφίας, με 

εξειδίκευση στη ζωγραφική φορητών εικόνων 

ορθοδόξων και τοιχογραφίας με 

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο. 

09 Ένας (1) ΔΕ 

Χοροδιδάσκαλος Λάτιν 

Χορών 

 

1 Έως  

8 ΜΗΝΕΣ 

Τίτλοι σπουδών: Απολυτήριο ΔΕ και Δίπλωμα 

Σχολής Λάτιν Χορών, με αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 

 

1.  Προσόντα Πρόσληψης 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών  

• Να έχουν τα τυπικά προσόντα  

• Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, 

κλπ.). 

2.  Υποβολή Αίτησης Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συμμετοχής – έντυπο με κριτήρια επιλογής 

2. Αντίγραφο Πτυχίου, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος 

ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, 

απολυτήριο για τους ΔΕ, λοιπά πτυχία εξειδίκευσης 

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων). 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
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5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης. 

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, και την προϋπηρεσία, όπως: 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, που αφορούν στην αντίστοιχη ειδικότητα για την οποία έχει 

υποβληθεί η αίτηση και προσκόμιση των αντίστοιχων ενσήμων, τα οποία να πιστοποιούν 

την προαναφερθείσα προϋπηρεσία καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν 

κριτήριο επιλογής. Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά 

και αναλυτικά οι ημέρες και ώρες, που έχουν εργασθεί, ανά μήνα. 

7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στην αντίστοιχη 

ειδικότητα, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή 

μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,  ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε 

Δημοτική ενότητα (Δημοτικές ενότητες Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), σύμφωνα με 

το ωράριο που θα του υποδειχθεί από τον ΟΑΠΠΑ σε αντικείμενο το οποίο 

συμπεριλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης. Β) ο υποψήφιος 

δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 

9. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, μήνες ανεργίας 

10.Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 

μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

3.  Κριτήρια επιλογής 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Τυπικά προσόντα: 

Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου ή απολυτηρίου για τους ΔΕ (οι μονάδες του βαθμού του 

τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3). 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες –διδακτορικό : 

1 μονάδα) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο 

κατηγορίες μεταπτυχιακών. 

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους. 

Εμπειρία:  

Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι εξήντα (60) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης με 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση με την απαιτούμενη ειδικότητα, 0,08 μονάδες 

για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να 

αναγράφονται υποχρεωτικά οι ημέρες και ώρες, που έχουν εργασθεί, ανά μήνα. Συμβάσεις 

εργασίας καθώς και ένσημα τα οποία δεν θα συνοδεύονται από βεβαιώσεις εργοδότη δεν θα 

γίνονται δεκτά 

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια 

1. Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 1 μονάδα). 

2. Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο 

ανήλικο τέκνο).  

3. Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) : (0,3 

μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ). 

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω 

ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική  βαθμολόγησή τους . 

4. Προϋπηρεσία στον φορέα ή στο Δήμο Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης με την 

αντίστοιχη ειδικότητα βαθμολογείται με 1 μονάδα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας . 

5. Εντοπιότητα: (Δημότης ή Μόνιμος κάτοικος Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

βαθμολογείται με 1,5 μονάδες) 
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6. Ανεργία: (Από 0-6 μήνες βαθμολογείται με 0,5 μονάδες, από 7-12 μήνες 

βαθμολογείται με 1 μονάδες, από 12 μήνες και άνω βαθμολογείται με 1,5 μονάδες) 

 

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή/και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής:  

Κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η 

εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα. 

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα 

σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.  

 

4.  Όροι Πρόσληψης  

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων  

θα καθορισθεί από το τμήμα Πολιτισμού –Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Π.Α. του 

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα 

διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.   

Ειδικότερα, οι προσληφθέντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς 

της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά 

στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στον 

Ο.Α.Π.Π.Α. το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα κατάταξης σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.    

Όσοι επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) με ωριαία αποζημίωση-ωρομίσθιοι, διάρκειας μέχρι οκτώ μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης και θα λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου 

υπαλλήλου των ΟΤΑ που εργάζεται με πλήρες ωράριο, σε συνάρτηση με τις εβδομαδιαίες ώρες 

απασχόλησης τους στα προγράμματα (παρ.7 άρθρο 25 Ν.4354/15),    

Ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του προσωπικού που απασχολείται ως ωρομίσθιο, είναι ο 

εξής: σύνολο μηνιαίων αποδοχών επί τις ώρες της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης δια του 

αντίστοιχου υποχρεωτικού ωραρίου των ΟΤΑ. (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2 016) 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων (ωφελουμένων) το αντίστοιχο 

τμήμα δεν θα λειτουργήσει και λύεται η σύμβαση. 

5.  Επιλογή -Ανάρτηση                   πινάκων – Ενστάσεις 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων. Η επιτροπή θα 

συνεδριάσει σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΠΔ 524/1980. 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 

του ΟΑΠΠΑ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ(www.vvv.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών στα 

γραφεία του ΟΑΠΠΑ, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων των αποτελεσμάτων. 

6.  Προθεσμία        και τόπος υποβολής αιτήσεων 

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 22-09-2019 έως και 01-10-2019. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα 

του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr),  να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν 

όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) 

Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:00- 14:00. 

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το 
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εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός 

της προαναφερόμενης προθεσμίας. 

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ 

( Α φ ρ ο δ ί τ η ς  2 ,  Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ) ,  κ α ι  σ τ η ν  ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ 

(www.vvv.gov.gr).  

Περίληψη της παρούσης θ α  δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΑΠΠΑ 

  

 

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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