ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
Τ.Κ.: 24400
Πληροφορίες: Σκλάβου Ελπίδα
Τηλ.: 2761022255

Γαργαλιάνοι: 11/9/2018
Αριθ. Πρωτ.: 872

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης»
(ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη
συµβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ τ.
Α/31.10.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.
Α΄/16.3.2018).
6. Την υπ’ αριθµ. 16/23.02.2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισµού
∆ήµου Τριφυλίας» περί προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για το έτος 2018.
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 46264/08.03.2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, προς το Υπουργείο
Εσωτερικών µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Ν.Π.∆.∆. «Φορέας Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισµού ∆ήµου Τριφυλίας» (η
προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του φορέα).
8. Την υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 Εγκριτική
Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006
(Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α),
όπως ισχύει.
9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 28792/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών µε θέµα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄
βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
10. Την υπ’ αρίθµ. 35/10.07.2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισµού»
∆ήµου Τριφυλίας, µε θέµα: «Αποδοχή έγκρισης πρόσληψης προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».
11. Τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 747/Β΄/17.6.2002,
1389/Β΄/29.9.2003,
1506/Β΄/2.11.2005,
1756/Β΄/3.9.2007
και
301/Β΄/17.6.1987) των Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός
Φιλιατρών», «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Πύργου Γαργαλιάνων»,
«∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κυπαρισσίας», «∆ηµοτικός Παιδικός
Σταθµός ∆ήµου Γαργαλιάνων», «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κοπανακίου
∆ήµου Αετού» και «ΚΑΠΗ ∆ήµου Φιλιατρών» αντίστοιχα.
12. Την συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε
αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας – αλληλεγγύης και αθλητισµού των
πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων,
Αετού, Αυλώνος και Τοπ. ∆ιαµ/των Σιδηροκάστρου, Πλατανιών, Αρµενιών,
Πύργου»
(ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/16-6-2011) και την υπ’ αρ. πρωτ.
775/19.07.2018, βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆., περί ύπαρξης
κενών θέσεων.
13. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 774/19.07.2018 βεβαίωση του Προέδρου του
Ν.Π.∆.∆. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισµού»
∆ήµου Τριφυλίας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας
ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ «Φορέα
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισµού» του
∆ήµου Τριφυλίας, που εδρεύει στους Γαργαλιάνους νοµού
Μεσσηνίας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων
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«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισµού» ∆ήµου
Τριφυλίας (Για τη στελέχωση των
Παιδικών σταθµών)

Γαργαλιάνοι
∆. Τριφυλίας
Ν. Μεσσηνίας

*ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Από την υπογραφή
της σύµβασης και
έως 31/07/2019

1
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«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισµού» ∆ήµου
Τριφυλίας (Για τη στελέχωση των
Παιδικών σταθµών)

Γαργαλιάνοι
∆. Τριφυλίας
Ν. Μεσσηνίας

*∆Ε
ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από την υπογραφή
της σύµβασης και
έως 31/07/2019

1
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«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισµού» ∆ήµου
Τριφυλίας
(Για τη στελέχωση των ΚΑΠΗ)

Γαργαλιάνοι
∆. Τριφυλίας
Ν. Μεσσηνίας

ΥΕ 15
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

8 µήνες

1

επιλεγέντες/είσες των ειδικοτήτων ΠΕ Νηπιαγωγών και ∆Ε
*Οι
Μαγείρων οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα
πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785
(ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Πτυχίο ή δίπλωµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής µε κατεύθυνση
Νηπιαγωγού ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης
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.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
102

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής τέχνης - Αρχιµάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τµήµατος του β.δ
151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ'
Γυµνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο
τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο
τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
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Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή Απολυτήριο Τριτάξιου
Γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το1980 Απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο Απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε 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∆∆ “Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισµού”
∆ήµου Τριφυλίας, ∆ηµαρχείου 2 Τ.Κ. 24 500 Κυπαρισσία, απευθύνοντάς
την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,
υπόψιν κ. Ελπίδας Σκλάβου (τηλ.
επικοινωνίας: 2761 022255).
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας
µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών
∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία
µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο
των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστηµα της Υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου
Τριφυλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια
αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδροµή: Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες 
Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαµβάνει: i)
οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε
τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και ii) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
“Φορέας Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισµού”
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