
                                                                                                              
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                        Τζερμιάδων 24 Φεβρουαρίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ.:         641   
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) 
  

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α')- )-«Νέα Αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 134Α')-«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994(ΦΕΚ 28Α')-«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ214Α’) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 175 

του Ν.4764/2020(ΦΕΚ256Α’)  

5. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.πρωτ.91546/24-12-2020-«Θέματα προσωπικού 

ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4764/2020» και με αρ.πρωτ.9755/08-02-2021- «Πρόσληψη 

προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και Ν.4764/2020». 

6. Την υπ’ αριθμ.22/2021 (ΑΔΑ:6Α31ΩΞΩ-70Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου «Περί έγκρισης προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λόγω 

έκτακτων αναγκών για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας του COVID-19». 

Ανακοινώνει 
 
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 

δεκαεφτά (17) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.22/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τις εξής 

ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 

ΤΕ-Κοινωνικών 
Λειτουργών 

 

 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

ΑΔΑ: ΨΝΛ9ΩΞΩ-ΩΝ6



κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή 
Κοινωνικής Εργασίας. 

 

ΔΕ-Γενικών Καθηκόντων 

 

 

1 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

 

 

ΔΕ-Νοσηλευτών 

 

 

 

 

 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή 
Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας (βοηθός τραυματολογίας 
ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής 
Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές 
Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού Νοσηλευτή  
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού 
Νοσηλευτή 

 

 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ-Ψυχολόγων 

 

 

 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β)  Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή 
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου. 

 

 

Οχτώ (8) 

Μηνών 

 

 

 

ΤΕ-Γεωπόνων-Ζωϊκής 
Παραγωγής 

 

 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ  
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

 

ΤΕ-Διατροφής και 
Διαιτολογίας 

 

 

 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διατροφής ή 
Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Διαιτολόγου - Διατροφολόγου. 

 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

ΔΕ-Σχεδιαστών Δομικών 
Έργων-Τομέα Δομικών 

 

 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  
Τεχνικού Δομικών Εργων ή Κτιριακών Εργων ή   
Δομικών Εργων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων 
: ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

ΑΔΑ: ΨΝΛ9ΩΞΩ-ΩΝ6



Έργων Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ-Οικονομικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με 
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας 
Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών  ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  
(Marketing)  ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή 
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών 
ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 
2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και 
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 
σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

 

ΤΕ-Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

 

 

 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ  ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

ΑΔΑ: ΨΝΛ9ΩΞΩ-ΩΝ6



 ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) 
Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού (ΤΕ). 

 

 

 

 

 

 

ΤΕ-Νοσηλευτών 

 

 

 

 

 

 

 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- 
Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας και  
γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση 
Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση 
εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), 
για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι 
σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

 

 

 

 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

 

ΥΕ-Εργάτης Γενικών 
Καθηκόντων 

 

 

3 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας 

 

 

 

3 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

 

 

ΥΕ-Νυχτοφυλάκων 

 

 

 

 

1 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

 

 

 

Οχτώ (8) 
μηνών 

 

 

Γενικά Προσόντα 

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2.- Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 
που επιλεγούν. 
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Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

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

ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.  

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).  

3. Άδεια παραμονής για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών (σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 

επίσημη μετάφραση αυτού).  

6. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).  

7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

 

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης 

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου. 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του 

Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, κατόπιν ραντεβού, (Δ/νση: Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου, Τηλ.: 

2844340157), και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Αποστολάκη 

Εμμανουήλ,, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση register@0474.syzefxis.gov.gr . Η αίτηση συμμετοχής 

που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λόγω του κατεπείγοντος είναι έως την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 14:00. 

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
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