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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΛΕΣΒΟΥ

Ηµεροµηνία: 12/12/2017

Αριθµ. Πρωτ.: 9565

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Στο/η/α/ις ΜΥΤΙΛΗΝΗ σήµερα 12/12/2017 στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.∆.Ε.) ΛΕΣΒΟΥ επί της οδού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΑ 10 µεταξύ:

α) αφενός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που εκπροσωπείται από τον/την ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΙΩΤΑΣ ∆ιευθυντή/-ντρια της ∆ιεύθυνσης

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΛΕΣΒΟΥ, σύµφωνα µε την υπ' αρ. πρωτ. 3225/24-08-2017 (Α∆Α: 7ΚΡΣ4653ΠΣ-ΣΨ8) Υπ. απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καλούµενου εφεξής για

συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) και αφετέρου του 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΜΑΤΙ∆ΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ∆ΑΦΙΑ  81107

Α.Φ.Μ./ ∆.Ο.Υ.: 044498864 / ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944471120

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: ∆ιευθυντής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Αντισυµβαλλόµενος», συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις: 

1. Του N.4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α\'/23.12.2014), όπως τροποποιείται και ισχύει.

2. Του θεσµικού πλαισίου που διέπει την Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ., ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού

Σχολικών Κτηρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε µε

την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) µε το οποίο συστήθηκε ο «Ειδικός Λογαριασµός».

4. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α\' 265)»  περί µετονοµασίας της Ειδικής Υπηρεσίας

Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων σε Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τοµέα Παιδείας, µε το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)

«Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014?2020» περί σύστασης νέας Ειδικής

Υπηρεσίας µε την επωνυµία «Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων», όπως ισχύει.

5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α) και της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

8. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», άρθρο 26 «Αντισταθµιστική Εκπαίδευση».

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Τη µε αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ 495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1406) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευµάτων, Τοµέα Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ. αριθµ. 10756/9?10?2002 (ΦΕΚ Β' 1343) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας
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Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και υπ' αρ. 17817/28-11-2008 (ΦΕΚ Β' 2514) κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες και καταργούνται.

2. Τη µε αρ. πρωτ. 13514/01-08-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18»

στους ’ξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο της

Πράξης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.

3. Τη µε αρ. πρωτ. 167152/∆2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β'/16-10-2017) Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθµιστικής

εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018» όπως αυτή εκδίδεται, τροποποιείται, συµπληρώνεται και ισχύει για κάθε σχολικό

έτος εφαρµογής του προγράµµατος.

4. Τη µε αρ. πρωτ. 3225/24-08-2017 (Α∆Α: 7ΚΡΣ4653ΠΣ-ΣΨ8) Υπ. Απόφαση περί Ορισµού του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ως

υπευθύνου τοποθέτησης, απασχόλησης και µισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο

πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» µε MIS 5009800, στους Αξονες Προτεραιότητας 6, 8 και

9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιείται και ισχύει.

Γ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισµό της ανωτέρω Πράξης και ότι το κόστος της συνολικής

δαπάνης της Πράξης συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) (ΣΑΕ 2017ΣΕ34510028) και από Εθνικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείµενο του έργου

Ο πρώτος συµβαλλόµενος αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση στον Αντισυµβαλλόµενο το ακόλουθο έργο:

α) την κατάρτιση του ωρολογίου προγράµµατος του Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.),

β) την ηµερήσια καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τµήµα µαθήµατος, των εκπαιδευτικών και των µαθητών/τριών του προγράµµατος της Ενισχυτικής

∆ιδασκαλίας και την αποστολή τους στον Υπεύθυνο Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστή) στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,

γ) την ευθύνη καλής λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε., 

δ) την υποβολή στην Συντονιστική Οµάδα ∆οµών Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.∆.Α.Ε.) µίας ενδιάµεσης και µίας τελικής απολογιστικής έκθεσης

αποτελεσµάτων εφαρµογής του προγράµµατος,

ε) την τήρηση των κανόνων προβολής και δηµοσιότητας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,

στ) την τήρηση του αρχείου του Σ.Κ.Α.Ε. για το πρόγραµµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρµογής

Φυσικού Αντικειµένου και ∆ιαχείρισης Οικονοµικού Αντικειµένου της Πράξης,

ζ) την αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ, Τοµέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ∆/νση Σπουδών

Προγραµµάτων και Οργάνωσης ∆.Ε.),

η) τη διαγραφή µαθητών και την αντικατάσταση τους σύµφωνα µε την παράγραφο 15 της υπ\' αρ. αρ. πρωτ. 167152/∆2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β\'/16-10-2017)

Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία για το σχολικό

έτος 2017-2018»,

θ) τη συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Α.Ε. στο παιδαγωγικό πεδίο.

ΑΡΘΡΟ 2

∆ιάρκεια της σύµβασης

Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι τη λήξη των µαθηµάτων του

τρέχοντος διδακτικού έτους, σύµφωνα µε το σχετικό Π.∆., οπότε λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καµία προειδοποίηση και χωρίς καταβολή στον Αντισυµβαλλόµενο

οποιασδήποτε  άλλης αποζηµίωσης ή άλλης παροχής η οποία απορρέει από σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Σε περίπτωση µερικής εκπλήρωσης του έργου από

τον Αντισυµβαλλόµενο καταβάλλεται αµοιβή ανάλογη µε το εκτελεσθέν µέρος του έργου. Ο πρώτος συµβαλλόµενος δύναται, να καταγγείλει και να λύσει

µονοµερώς την παρούσα σύµβαση οποτεδήποτε και µέχρι αποπεράτωσης του συµφωνηµένου έργου. ∆ικαίωµα καταγγελίας χωρίς υποχρέωση καταβολής

οποιασδήποτε αµοιβής διατηρεί ο πρώτος συµβαλλόµενος στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος κριθεί ακατάλληλος για την εκτέλεση του έργου, λόγω

πληµµελούς εκπλήρωσης των µέχρι εκείνη τη στιγµή υποχρεώσεών του ή στην περίπτωση που αδυνατεί µε ή χωρίς την υπαιτιότητά του να εκτελέσει το έργο. Η

σύµβαση µπορεί να λυθεί και πριν την ηµεροµηνία λήξης της. Λόγοι λύσης, αναφέρονται ενδεικτικά η διακοπή χρηµατοδότησης του έργου ή η διακοπή λειτουργίας

του Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύµβασης πριν την ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος Ενισχυτικής

∆ιδασκαλίας του τρέχοντος έτους, θα καταβληθεί στον Αντισυµβαλλόµενο, αµοιβή µέχρι και τον µήνα λύσης της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Οικονοµικοί όροι

Η αµοιβή η οποία θα καταβληθεί στον Αντισυµβαλλόµενο, από τον Ειδικό Λογαριασµό της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ, Τοµέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από πόρους

της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» µε MIS 5009800, στους Aξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

(ΕΚΤ), ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ για κάθε µήνα λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε. από τον µήνα έναρξης λειτουργίας του Προγράµµατος της Ενισχυτικής
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∆ιδασκαλίας, σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο έναρξης του Φορέα Λειτουργίας, τη Γενική ∆ιεύθυνση Σπουδών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης/∆ιεύθυνση

Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Τµήµα 'A του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έως τον µήνα λήξης λειτουργίας του

αντίστοιχου Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερος του µήνα λήξης των µαθηµάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, σύµφωνα µε το σχετικό Π.∆.

Ο µήνας θεωρείται πλήρης και το ποσό των 150 ευρώ καταβάλλεται στο ακέραιο ανεξαρτήτως των ηµερών λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε. εντός του µήνα. Η

πραγµατοποίηση του έργου του ’ρθρου 1 της παρούσας Σύµβασης θα βεβαιώνεται από την Έκθεση πεπραγµένων Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε., η οποία θα συνοδεύεται

απαραίτητα από το αρχείο του Σ.Κ.Α.Ε. και θα πιστοποιείται από τριµελή επιτροπή παραλαβής παραδοτέων της παρούσας σύµβασης που θα συσταθεί από τον

∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η ανωτέρω έκθεση θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής µετά το τέλος λειτουργίας του Προγράµµατος Ενισχυτικής

∆ιδασκαλίας του τρέχοντος έτους. Η αµοιβή θα καταβληθεί µε την έκδοση των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

παραστατικών στοιχείων. Επίσης, κάθε τέλος, φόρος και επιβάρυνση θα βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο. Επί του καθαρού ποσού της αµοιβής, θα παρακρατηθεί

φόρος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η καταβολή της αµοιβής του Αντισυµβαλλόµενου δύναται να πραγµατοποιείται ολικά ή µερικά ανάλογα µε τα διαθέσιµα

ποσά στο λογαριασµό της Πράξης. Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης ουδεµία υποχρέωση υπάρχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ

του Αντισυµβαλλοµένου. Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε τους όρους της υπ' αρ. πρωτ. 167152/∆2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β'/16-10-2017)

Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία για το σχολικό

έτος 2017-2018» και του άρθρου 26 του Νόµου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α), όπως τροποποιούνται, συµπληρώνονται και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 4

Υποχρεώσεις αντισυµβαλλοµένου - χρόνος και τόπος εκτέλεσης του έργου

Ο Αντισυµβαλλόµενος δηλώνει την επάρκειά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν και συναρτώνται µε το έργο που

περιγράφεται στην παρούσα και αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδίδει το έργο εµπρόθεσµα, προσηκόντως, επιµελώς και σύµφωνα µε τις ανάγκες

υλοποίησης της Πράξης. Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται:

 Α) να εκτελέσει το έργο στο Σ.Κ.Α.Ε. που έχει οριστεί ως Υπεύθυνος σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ, Τοµέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του

πρώτου συµβαλλόµενου και να παραδώσει αυτό σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος, τις ειδικές εντολές που θα λάβει και τους λοιπούς ειδικούς

όρους της παρούσας Σύµβασης,

 Β) να εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και µε τη δέουσα επιµέλεια. Υποκατάσταση από άλλον για την εκτέλεση του έργου δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται ρητά

στον Αντισυµβαλλόµενο να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωµα σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στον Αντισυµβαλλόµενο να διαθέτει ή να

χρησιµοποιεί µέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

ΑΡΘΡΟ 5

'Αλλοι όροι

Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί µίσθωσης έργου, όπως και κάθε άλλη σχετική ειδικότερη διάταξη νόµου. Ρητά συµφωνείται

ότι η παρούσα αποτελεί Σύµβαση ανάθεσης έργου και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να θεωρηθεί σύµβαση εργασίας. Τυχόν τροποποίηση ουσιωδών όρων της

Συµβάσεως αυτής, γίνεται µόνο εγγράφως. Κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο αποκλείεται. Οι τυχόν εκ της παρούσας Συµβάσεως διαφορές µεταξύ των µερών λύονται

σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Αν παρά ταύτα δεν εξευρεθεί λύση, για την επίλυση των διαφορών που θα αφορούν την

παρούσα, αρµόδια είναι τα κατά τόπο ∆ικαστήρια. Η παρούσα αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, σε τρία (3)

πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παραλαµβάνει ο αντισυµβαλλόµενος, ένα (1) παραµένει στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ένα (1) αποστέλλεται

στην Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ, Τοµέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ο συµβαλλόµενος

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΙΩΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΜΑΤΙ∆ΗΣ

ΑΔΑ: ΡΠΗΒ4653ΠΣ-ΧΨΘ
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