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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ
Κρέστενα 8 – 01 – 2021
Αριθ. Πρωτ. 71

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID 19 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ
ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 175 ΣΟΤ Ν.4764/2020, ΟΠΩ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ
ΣΗ (ΗΣΟΙ 6-11-2020), Η ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 74 ΣΟΤ Ν. 4745/2020.
ΕΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ
ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
*ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΕΩ 5 ΙΟΤΛΙΟΤ 2021 +
Ο Πρόεδροσ του Νομικοφ Προςϊπου Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων,
Ζχοντασ υπόψθ:










Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 *Νζα Αρχιτεκτονικι ςτο χϊρο τθσ Αυτ/ςθσ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ+,
Σισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 3463/2006 *Δ.Κ.Κ.+,
Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 *Κ.Κ.Δ.Κ.Τ.+, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 20 του Ν. 2738/1999 *υλλογικζσ διαπραγματεφςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ,
μονιμοποιιςεισ ςυμβαςιοφχων αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ+,
Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 41 του Ν. 4325/2015 *Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ,
καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ+,
Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 *φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι
προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ+,
Σθν αρικ. πράξθ 4 του Τπουργικοφ υμβουλίου, τθσ 6-2-2015, κακϊσ και το άρκρο 58 του Ν.
4257/2014,
Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 & τισ διατάξεισ του άρκρου 24 όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, τθσ από 14/3/2020 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/14-3-2020) Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19»
Σισ του άρκρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταςτάκθκε από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ (ιτοι 6-112020), θ παρ. 2 του άρκρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) αντικακίςταται, από τθν θμερομθνία
ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ, ωσ εξισ: , «2. Η πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτουσ ΟΣΑ α' και β' βακμοφ ςτισ
περιπτϊςεισ άμεςθσ ανάγκθσ λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων λόγω ςοβαρισ απειλισ
τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαςθ τθσ
οικείασ Οικονομικισ Επιτροπισ ζωσ τισ 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει ςτον προχπολογιςμό πίςτωςθ ι
θ υπάρχουςα δεν επαρκεί, με τθν ίδια απόφαςθ γίνεται δεςμευτικι ειςιγθςθ για τθν αναμόρφωςθ
του προχπολογιςμοφ, θ οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δθμοτικό ι περιφερειακό
ςυμβοφλιο, ςτθν πρϊτθ μετά τθν πρόςλθψθ ςυνεδρίαςι του. Επιτρζπεται θ πρόςλθψθ και λοιποφ
προςωπικοφ πλθν ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ, κατ' εξαίρεςθ του περιοριςμοφ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόςλθψθ του προςωπικοφ αυτοφ εξαιρείται των περιοριςμϊν του
άρκρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενθσ ςε κάκε περίπτωςθ τθσ μετατροπισ τθσ
ςφμβαςισ τουσ ςε αορίςτου χρόνου. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων εδαφίων εφαρμόηονται
αναλογικά και για τα νομικά πρόςωπα των ΟΣΑ. Σο προςωπικό των διμων και περιφερειϊν, το
οποίο προςλαμβάνεται με βάςθ τισ ανωτζρω διατάξεισ, δφναται να υποςτθρίηει τα κλιμάκια
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ελζγχου του άρκρου 5 τθσ υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ.»



Σθν αρικμ. 3/2020 Α.Δ.Α:( ΨΡΝΞΟΚ9Ν-ΑΝ2) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ
Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων Πολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ, Κοιν. Πρόνοιασ & Αλλθλεγγφθσ
«Πρόςλθψθ προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID 19 ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 175 του ν.4764/2020, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
(ιτοι 6-11-2020), θ παρ. 2 του άρκρου 74 του ν. 4745/2020.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Σθν πρόςλθψθ ενόσ [1] ατόμου με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 5θ ΙΟΤΛΙΟΤ, για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID 19
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 175 του ν.4764/2020, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
(ιτοι 6-11-2020), θ παρ. 2 του άρκρου 74 του ν. 4745/2020.» και ςυγκεκριμζνα:

α/α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
1
Δ.Ε Βοθκϊν βρεφονθπιοκόμων

ΑΡΙΘΜΟ
Ζνα (01)

ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ ζωσ
τθν 5θ ΙΟΤΛΙΟΤ,

1. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Δ.Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ & Σ.Ε
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ
α. Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων-Παιδοκόμων ι
Βοθκϊν Βρεφοκόμων ι Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων ι Βοθκϊν βρεφοκόμων παιδοκόμων ι
Προςχολικισ Αγωγισ Δραςτθριοτιτων Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ ι Επιμελθτϊν Πρόνοιασ ι
Κοινωνικϊν Φροντιςτϊν ι Προςχολικισ Αγωγισ Ημεριςιασ Φροντίδασ Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ ι
Βοθκϊν Γενικισ Βρεφονθπιοκομίασ ι Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

3.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
 Να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν
 Να ζχουν τθν υγεία που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που
επιλζγουν, να μθν ανικουν ςτισ ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου για ςοβαρι λοίμωξθ COVID-19
ςφμφωνα με τθν ΔΙΔΑΔ /Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/Β ́/18.03.2020) εγκφκλιο κακϊσ και να
μθν ανικουν ςτισ ομάδεσ που δικαιοφνται άδεια ειδικοφ ςκοποφ ςφμφωνα με τθν
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020


Πιο ςυγκεκριμζνα:
α) να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου,
δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ
ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.
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β) να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατ ́ άλλον νόμιμο
τρόπο (άρκρο 43 του Ν.4319/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ α, ζςτω
και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί.
γ) να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι.
δ) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
ε) να μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι άλλου Νομικοφ Προςϊπου
του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του
εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ..

4.ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Προτάςςονται οι υποψιφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων,
ζναντι των υπολοίπων υποψθφίων.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν μαηί με τθν αίτθςθ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ.
 Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ.
 Βεβαίωςθ Μόνιμθσ Κατοικίασ.
 Βεβαίωςθ ανεργίασ
5.ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ και να αποςτείλει ςτθν υπθρεςία μασ μζςω
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (ςτο email : ethn17@otenet.gr ) του ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ
ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΕΣΕΝΩΝ τθλ: 26250 22370 & 2625024010 μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία
τριϊν (3) θμερϊν, από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο χϊρο Ανακοινϊςεων Ν.Π.Δ.Δ .
ΕΠΙΗΜΑΝΗ:
Παρακαλοφμαι όπωσ μετατρζψετε τα δικαιολογθτικά ςε μορφι pdf. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβλθκεί με
θλεκτρονικό τρόπο πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ
αιτιςεισ δεν γίνονται δεκτζσ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ν.ΠΔ.Δ

ΚΑΡΝΑΡΟ ΑΝΑΣΑΙΟ
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Απιθ.
ανακοίνυζηρ:
71/08.02.2021

ΑΙΣ Η Η – Τ Π ΔΤ Θ Τ Ν Η ΓΗ ΛΧ Η
ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
(για ηο σπονικό διάζηημα από ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ έυρ
και ηην 05.07.2021)

................../......-02.2021
Απιθ. ππυη/λος αίηηζηρ
[ζπκπιεξώλεηαη
από ην θνξέα
πξόζιεςεο]

Α. ΦΟΡΔΑΠΡΟΛΗΦΗ[ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θοπέα ζηον οποίο
απεςθύνεηε ηην αίηηζη]
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΓΗΜΟΤ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΔΣΔΝΧΝ

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ην ζεκείν Υ) ηα
αηνκηθά ζαο ζηνηρεία]
1. Δπώλπκν:

2. Όλνκα:

4. Όλ. κεηέξαο:
7. Α.Γ.Τ.:

5.Ηκ/λία γέλλεζεο:

3. Όλ. παηέξα:
/

8. ΑΜΚΑ:

6. Φύιν: Α

/

9. Τόπνο θαηνηθίαο:
11.
Αξηζ.:

10. Οδόο:
13. Τειέθσλν (κε
θσδηθό):

14.
Κηλεηό:

15. e-mail:

16.Α.Μ.-ΙΚΑ

17.ΑΦΜ

18.ΓΟΥ

Γ.

Γ

12. Τ.Κ.:

ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΗ ΘΔΗ / ΔΙΓΙΚΟΣΗΣ Α[δειώζηε πνηεο από ηηο ζέζεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο
αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε (ην ζεκείν Υ)]

Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΟΗΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΧΝ

Κ ΑΣ ΑΛ Ο Γ Ο  Τ Ν ΗΜ Μ ΔΝΧ Ν ΓΙ Κ ΑΙ Ο ΛΟ Γ Η Σ ΙΚΧ Ν
[απιθμήζηε ζε εμθανέρ ζημείο θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα
πνπ επηζπλάπηεηε
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ, ακολοςθώνηαρ ηην ίδια ζειπά
απίθμηζηρ]
1.
2.
3.
4.

...........................................................................
.........
...........................................................................
.........
...........................................................................
.........
...........................................................................
.........

[ζπκπιεξώλεηαη από ην θνξέα πξόζιεςεο]
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Τ ΠΔΤ Θ Τ ΝΗ Γ Η ΛΧ  Η
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν
άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή
απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δπίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε
θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνυ όηι:
1.Έσυ ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγσ
2. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσυ όλα ηα απαιηούμενα
πποζόνηα γηα

ηε ζέζε , όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα

αίηεζε. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 1599/1986.
3. Γεν ανήκυ ζηιρ ομάδερ αςξημένος κινδύνος για ζοβαπή λοίμυξη COVID-19 ζύκθσλα κε ηελ
ΓΙΓΑΓ/Φ.64/315/νηθ.8030 (ΦΔΚ 928/Β/18.03.2020) εγθύθιην νύηε θαη ζηιρ ομάδερ πος δικαιούνηαι
άδεια ειδικού ζκοπού ζύκθσλα κε ηελ ΓΙΓΑΓ/Φ.69/108/νηθ.7874/12.03.2020.
3.Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο
παξαγξάθνπ)κώλςμα θαηά ην άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί
όπνηνο: α) έρεηκαηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ
ππεξεζία), απάηε,εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία,
παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ'ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήοεθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί
κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ήγηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα
παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθείηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε
απηή· δ) ηειεί ςπό δικαζηική ζςμπαπάζηαζη.

4. Απνδέρνκαη ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ από ην Ννκηθό Πξόζσπν
Γεκνύ Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ
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