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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
για τη σύναψη σύµβασης ̟ροσω̟ικού  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

Π.∆. 524/1980 

στο ∆ηµοτικό Ωδείο Σερβίων 

 

Ο ∆ήµαρχος Σερβίων 

Έχοντας υ̟όψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (αρ.223, ̟αρ.5 & αρ.197 ̟αρ.1,2) (ΦΕΚ 

87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις αρµοδιότητες ∆ηµάρχου. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.1980) “Περί καθορισµού διαδικασίας 

ε̟ιλογής του ε̟ί συµβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού ̟ροσω̟ικού 

των οργανισµών το̟ικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ ).” 

• Τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994) “Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης”, ό̟ου 

αναφέρεται ότι το εκ̟αιδευτικό ή διδακτικό ̟ροσω̟ικό δεν υ̟άγεται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄, σχετικά µε τον τρό̟ο ̟λήρωσης θέσεων, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 

ισχύει. 

• Την ̟αρ. 2 (̟ερί̟τωση η), του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009) 

“Αναµόρφωση συστήµατος ̟ροσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις”, σύµφωνα µε 

την ο̟οία δεν υ̟άγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994 οι 

λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για α̟ασχολήσεις ̟ου ̟ροσιδιάζουν στην ιδιότητα 

τους. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31.07.2017) "Ρυθµίσεις για τον 

εκσυγχρονισµό του θεσµικού ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών 

Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη 

λειτουργία, τα οικονοµικά και το ̟ροσω̟ικό των Ο.Τ.Α. - Ευρω̟αϊκοί Όµιλοι Εδαφικής 

Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις", σχετικά µε το ̟ροσω̟ικό αµειβόµενο µε 

την καταβολή αντιτίµου για τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες. 

• Τις διατάξεις της ̟αρ.8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) 

Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Κατα̟ολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Α̟οκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, σχετικό µε τα ̟ροσόντα διορισµού 

του κλάδου Μουσικών ΤΕ . 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 523/1980 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.1980) “Περί ορισµού των α̟αιτουµένων 

ειδικών τυ̟ικών ̟ροσόντων ̟ροσω̟ικού ε̟ί συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ̟ρος ̟λήρωση 
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οργανικών θέσεων ΟΤΑ” ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆. 476/1981 (ΦΕΚ 

132/Α΄/21.05.1981) “Περί τρο̟ο̟οιήσεως και συµ̟ληρώσεως διατάξεων του Π.∆. 523/1980 

αφορωσών εις τα ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα ̟ροσω̟ικού ε̟ί συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ̟ρος 

̟λήρωση οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α “. 

• Τις διατάξεις του B.∆. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/15.01.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών 

ιδρυµάτων”. 

• Το ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆. σύµφωνα µε το ο̟οίο 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/1980 για ̟ροσω̟ικό ̟ου εξαιρείται των 

ρυθµίσεων του Ν. 3812/2009 (καλλιτεχνικό ̟ροσω̟ικό). 

• Το ΦΕΚ 1877/Β΄/18.05.2020 σχετικό µε την λύση του Συνδέσµου «Προσχολικής Αγωγής -

Παιδείας - Κοινωνικής Μέριµνας» ∆ήµων Σερβίων και Βελβεντού, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 250 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», 

και τις διατάξεις της ̟αρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/09.03.2019).  

• Τον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Σερβίων (ΦΕΚ 

3245/Β΄/23.08.2019). 

• Την αριθµ. 147/31.08.2020 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ήµου Σερβίων σχετικά µε τον 

̟ρόσληψη  έκτακτου ̟ροσω̟ικού δεκαοχτώ (18) ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου έναντι αντιτίµου. 

• H υ̟΄ αριθ. ̟ρωτ. οικ. 64055/02.10.2020 (Α∆Α: 64ΓΩ46ΜΤΛ6-ΛΡ∆) Α̟όφαση του Υ̟ουργού 

Εσωτερικών εγκρίθηκε η α̟ασχόληση δεκαοχτώ (18) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) µήνες 

κατά ̟ερί̟τωση, α̟ό την ηµέρα ̟ρόσληψης, για την κάλυψη αναγκών µε την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών έναντι αντιτίµου, στο ∆ήµο Σερβίων. 

• Την αριθµ. 186/06.10.2020 (Α∆Α: ΨΒΠΦ46ΜΓΗ5-ΤΕ3) α̟όφαση της Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής 

µε θέµα:΄΄Α̟οδοχή ̟ρόσληψης ειδικοτήτων µουσικών, δεκαοχτώ (18)  θέσεων ̟ου έχουν 

εγκριθεί, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε την καταβολή αντιτίµου α̟ό 

τους ωφελούµενους, για το ∆ηµοτικό Ωδείο Σερβίων΄΄ , η ο̟οία εγκρίθηκε µε την αρ. ̟ρωτ. 

129046/2020 α̟όφαση Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

• Την µε αριθ. ̟ρωτ. 4969/16-09-2020 βεβαίωση του ̟ροϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υ̟ηρεσιών  του ∆ήµου µας για την ύ̟αρξη αντίστοιχων ̟ιστώσεων, και το γεγονός ότι στο 

σκέλος των εξόδων του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Σερβίων  οικονοµικού έτους 2020 έχουν 

εγγραφεί οι α̟αραίτητες ̟ιστώσεις, στους ΚΑ 15.6041.01 και ΚΑ 15.6055.01. Ανάλογες 

̟ιστώσεις θα εγγραφούν και στον ̟ροϋ̟ολογισµό του ε̟όµενου οικονοµικού έτους ε̟ειδή οι 

συµβάσεις του εν λόγω ̟ροσω̟ικού λήγουν µετά τη 31η-12-2020. 

• Την µε αριθ. ̟ρωτ. 129053 /2020 α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας ̟ερί συγκρότησης ε̟ιτρο̟ής ε̟ιλογής υ̟οψηφίων του άρθρου 

4 του Π.∆. 524/1980. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

 

Τη σύναψη σύµβασης Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ένα (1) άτοµο για την εκτέλεση του 

έργου «Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση Ωδείου» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) µηνών α̟ό την 

υ̟ογραφή της σύµβασης. Στο ̟λαίσιο του έργου αυτού θα α̟ασχοληθεί ανά τό̟ο εκτέλεσης, 

ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα α̟αιτούµενα (τυ̟ικά και 

τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό α̟ασχόλησης) 

Κωδικός 

α̟ασχόλησης 
Τό̟ος εκτέλεσης Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 

Αριθµός 

ατόµων 

101 
∆ηµοτικό Ωδείο 

Σερβίων 

ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Α̟ό την υ̟ογραφή 

της σύµβασης έως 

και  9 µήνες 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό α̟ασχόλησης) 

 

Τίτλος σ̟ουδών 

και 

λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα 

Κατηγορία Τίτλος σ̟ουδών και λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & ειδικά) ̟ροσόντα 

         

         ΠΕ  

•  διδακτική ̟ροϋ̟ηρεσία σε αναγνωρισµένα Ωδεία και Μουσικές 

Σχολές και ∆ί̟λωµα Σύνθεσης ή ∆ί̟λωµα Πιάνου ή Οργάνου 

Συµφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και 

Πτυχίο Φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή 

αναγνωρισµένου Μουσικού Εκ̟αιδευτηρίου της ηµεδα̟ής ή 

Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδα̟ής µε αναγνωρισµένη 

ισοτιµία.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµ̟ληρώνοντας την σχετική αίτηση Μαζί µε την αίτησή 

τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν υ̟οχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σ̟ουδών τους. Σε ̟ερί̟τωση ̟τυχίου ή τίτλου σ̟ουδών της 

αλλοδα̟ής, ε̟ίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, ό̟ως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις ( 

άρθρο 29 Π∆ 50/2001).  

3. Βεβαίωση διδακτικής ̟ροϋ̟ηρεσίας σε αναγνωρισµένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Ως διδακτική 

εµ̟ειρία νοείται η α̟ασχόληση µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας στα µουσικά ιδρύµατα ε̟ο̟τείας του 

Υ̟ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ως καλλιτεχνική σταδιοδροµία νοείται η 

σύµ̟ραξη µε γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συµµετοχή σε ρεσιτάλ 

και θεσµοθετηµένες µουσικές εκδηλώσεις και ̟αραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δηµοσιεύµατα, 

αναφορές, κριτικές και ̟ρογράµµατα. 

4. Α̟οδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου, 

ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, 

δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα, ειδικά εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα, συστάσεις-διακρίσεις κλ̟. 

5. Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

6. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ό̟ου δηλώνεται τυχόν α̟ασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό 

εκ̟αιδευτικό ίδρυµα (̟αράλληλη α̟ασχόληση). 

7. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην ο̟οία να δηλώνεται: 
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• Η εκ̟λήρωση των στρατιωτικών υ̟οχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη α̟αλλαγή και η αιτία 

α̟αλλαγής. Κάθε ̟ράξη του βίου του η ο̟οία θα ασκούσε ε̟ιρροή στην κρίση της καταλληλότητας 

του για την υ̟ηρεσία ̟ου ̟ροορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ̟οινικού 

αδικήµατος. 

• Ότι δεν τελεί υ̟ό α̟αγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

• Ότι δεν ̟αρα̟έµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κά̟οιο α̟ό τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του 

Π. ∆/τος 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν ε̟ακολούθησε ̟οινική δίκη λόγω ̟αραγραφής, 

καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για ο̟οιοδή̟οτε ̟ληµµέληµα ή κακούργηµα. 

 

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

Σ̟ουδές : Θα ληφθούν υ̟όψη ε̟ι̟λέον Πτυχία ή άλλοι τίτλοι σ̟ουδών στο αντικείµενο της µουσικής. 

 

Προϋ̟ηρεσία : Α̟οδεδειγµένη ̟ροϋ̟ηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή σε αναγνωρισµένα 

Ωδεία και Μουσικές Σχολές, ό̟ου θα αναγράφεται η σχετική α̟όφαση του Υ̟ουργείου Πολιτισµού. 

Α̟οδεδειγµένη ̟ροϋ̟ηρεσία στον φορέα.  

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα : Καλλιτεχνική δραστηριότητα νοείται η συµµετοχή ως σολίστ, µαέστρος, 

συνθέτης ή δηµιουργός σε ε̟αγγελµατικές εκδηλώσεις  έγκριτων φορέων ( ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΜΜΑ, ΜΜΘ, 

Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Αθηνών κλ̟) καθώς και η α̟οδεδειγµένη διεθνής καλλιτεχνική 

σταδιοδροµία.  

Ηχογραφήσεις, ∆ισκογραφία, Συστάσεις -∆ιακρίσεις, Συµµετοχή σε Σεµινάρια κλ̟. 

 

Μουσικολογική δραστηριότητα (Ακαδηµαϊκή και άλλη) α̟οδεδειγµένη α̟ό έγγραφα : Συµµετοχή και 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Εκδόσεις, ∆ιαλέξεις, Σεµινάρια, ∆ηµοσιεύσεις, Βιβλία, Μελέτες, Άρθρα, 

Συστάσεις -∆ιακρίσεις κλ̟. 

 

Ειδικά ̟ροσόντα :Εµ̟ειρία στην οργάνωση φεστιβάλ, συναυλιών και σεµιναρίων. 

Προϋ̟ηρεσία σε Πολιτιστικούς Φορείς, Οργανισµούς.  

 

Συνέντευξη:  Παιδαγωγική ̟ροσέγγιση, ̟ροσω̟ικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, οργανωτικές 

ικανότητες.   

 

 Ε̟ισήµανση : Λόγω των µεγάλων υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν καθηµερινά σε σχέση µε τα 

καθήκοντα του Καλ/κού ∆/ντή – Μουσικού, θεωρείται ε̟ιβεβληµένη η καθηµερινή του ̟αρουσία στη 

δοµή του ωδείου.     

  

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των υ̟οψηφίων  θα γίνει α̟ό ειδική τριµελή ε̟ιτρο̟ή του αρ. 4 του Π∆ 524/80, ̟ου 

ορίστηκε µε την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.  129053 /2020 α̟όφαση του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Η̟είρου – ∆υτ. Μακεδονίας.  

Οι υ̟οψήφιοι θα ειδο̟οιηθούν τηλεφωνικά για την ηµέρα της συνεδρίασης της ε̟ιτρο̟ής. 

Κατό̟ιν θα συντάξει ̟ίνακα µε αξιολογική σειρά κατά την κρίση της  ο ο̟οίος στην συνέχεια θα 

εγκριθεί α̟ό την οικονοµική ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Σερβίων µετά α̟ό την σχετική εισήγηση της 

τριµελούς ε̟ιτρο̟ής.  

Α̟ασχολούµενος ̟ου α̟οχωρεί ̟ριν α̟ό την λήξη της σύµβασής του αντικαθίσταται µε άλλον α̟ό 

τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον ̟ίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής 

τους σε αυτόν. 
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Σελίδα 5 α̟ό 5 
 

   Οι ̟ίνακες κατάταξης των υ̟οψηφίων θα αναρτηθούν το συντοµότερο στον ̟ίνακα ανακοινώσεων 

του ∆ήµου Σερβίων. 

Κατά των ανωτέρω ̟ινάκων δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο (Π∆524/80) η υ̟οβολή ενστάσεων .  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται µε τη σειρά ̟ου εµφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται 

δεκτά, εφόσον κατατίθενται εµ̟ρόθεσµα.  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση  και να την υ̟οβάλουν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiologitika@dservion.gr  ή ταχυδροµικά , στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας 

στην ακόλουθη διεύθυνση:  Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων , Α. Πα̟ανδρέου ,τ.κ. 50500, Σέρβια, υ̟όψη 

κου Πα̟αδηµητρίου Αθαν. (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 2464024093). Στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των αιτήσεων 

ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος 

α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση των υ̟οψηφίων. 

Συµ̟ληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής 

κατάθεσης της αίτησης. 

 

Η υ̟οβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  ̟ραγµατο̟οιηθεί µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα 

(10) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ε̟οµένη της δηµοσίευσης της ̟αρούσας σε δύο ηµερήσιες 

εφηµερίδες και συγκεκριµένα α̟ό τις έως 14/10/2020 έως και 23/10/2020.                       

 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 1)Η ̟ροκήρυξη να αναρτηθεί στο ̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Σερβίων.  

 2)Η ̟ερίληψη της ̟ροκήρυξης θα δηµοσιευθεί στις  εφηµερίδες      (Π∆ 524/80 ΦΕΚ 143/Α).  

                                                                        

                           

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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