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ΑΔΑ ΩΥΕΑ46906Α-9ΛΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ Ν.θ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ψ.Ν.Θ θεσσαλονίκη 8.6.2021
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης Αρ Απόφασης 787

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου για το Τμήμα Αποκατάστασης

Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ και το Πρόγραμμα Εναλλακτικής θεραπείας Εξαρτημένων ΑΡΓΟ
ΤοΤ Ν.θ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης

που εδρεύει στη Σταυρούπολη θεσσαλονίκης
Έχοντας υπόψη
1 Το άρθρο 2 παρ 2 περ στ του ν.4765/2021 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση

του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π και λοιπές διατάξεις Φ.Ε.Κ 6/Α/2021
2 Το άρθρο 1 1 του ν 2880/2001 ΦΕΚ Α 9/30-1 2001 περί των κριτηρίων και της διαδικασίας πρόσληψης του Προσωπικού

του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών Ο.ΚΑ.ΝΑ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
θεσσαλονίκης

3 Το ΠΔ 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα Φ.Ε.Κ 39/5-3-2001 τ
Α όπως ισχύει σήμερα

4 Την αριθ Υ5γ/οικ.22284/2002 Κ.Υ.Α ΦΕΚ 307/15-03-2002 τ Δεύτερο Αντικατάσταση ins ΚΥΑ Υ5γ/οικ.2496/30-07-2001
ΦΕΚ Β 1010/01-08-2001

5 Το αρ 30 του ν 3204/03 ΦΕΚ 296/Α723-1 2-2003 Σύσταση θέσεων προσωπικού σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
6 Την αριθ 18887/30-1 1-201 1 απόφαση Διοικητή ΦΕΚ 3069/τ.Β./30-1 2-2011 με θέμα Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου θεσσαλονίκης
7 Με την αριθ 14/21-10-2004 θέμα 2° απόφαση του Σ.Δ του Νοσοκομείου
8 Την αριθ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1 22/1 4939/1 5-05-20 1 9 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006

αρθ 2 παρ 1 με θέμα Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 2.450
ατόμων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων ως τακτικό προσωπικό για τη στελέχωση Φορέων του Υπουργείου Υγείας

9 Την αριθ Δ2α/4778/20 ΦΕΚ 1604 Β/27-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα Κατανομή δέκα 10 θέσεων προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τα προγράμματα απεξάρτησης στο Γ.Ν.Θ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»Ψ.Ν.Θ
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης σε εφαρμογή του άρθρου 30 του ν 3204/2003

10 Το αριθ Γ4β/Γ.Π 44637/06-08-2020 έγγραφο του το Υπουργείου Υγείας με θέμα Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών
πλήρωσης δέκα 10 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ για τα προγράμματα
απεξάρτησης στο Γ Ν θ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό θεσσαλονίκης

1 1 Την αριθ 1/21-1 2021 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν.Θ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ θέμα 27 Σχετικά με την πλήρωση δέκα 10 θέσεων

προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Ειδικών θεραπευτών για τα προγράμματα απεξάρτησης της Οργανικής
Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης

12 Την αριθ 4/11-3-2021 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν.Θ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ θέμα 51° Τροποποίηση της απόφασης της Αριθ
1"721-1-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ θέμα 27°

13 Την αριθ 13/27-5-2021 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν.Θ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ θέμα έκτακτο 3° Τροποποίηση της απόφασης της
αριθ 1"721-1-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ θέμα 27°

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση δέκα 10 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την στελέχωση του Τμήματος
Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ και του Προγράμματος Εναλλακτικής θεραπείας Εξαρτημένων ΑΡΓΟ της κατηγορίας

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία κλάδο-ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Συμβουλευτικής στην Τοξικοεξάρτηση και Ψυχοθεραπείας στην Κινητοποιητική Συνέντευξη 1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Βοηθού μαγειρικής τέχνης και κρεοπώλη ΙΕΚ
Ψυχοθεραπείας στην Κινητοποιητική Συνέντευξη

1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ψυχοθεοαπείας στην Κινητοποιητική Συνέντευξη 1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Κοινωνικών Υπηρεσιών Ειδικότητα Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Συμβουλευτικής
στην Τοξικοεξάοτηση και Ψυχοθεοαπείας στην Κινητοποιητική Συνέντευξη

1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Λογιστικής Διοίκησης και Οικονουίας 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΓΩ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Οδηγού 1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣυυΒούλου Ψυχικής Υνείας 1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Τεχνολογική Πληοοαοοικής και Υπηοεσιών Απολυτήοιο Λυκείου 1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Υπαλλήλου Διοίκησης Απολυτήοιο Λυκείου 1

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣυυΒουλευιικής στην Το&κοείίάοτηση 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5
1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει
1 Να έχουν συμπληρώσει το 21 0 έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 55° έτος
2 Να είναι Έλληνες πολίτες

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ν.2431/1996 με τους περιορισμούς
του άρθρου 1 παρ.1 αυτού Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι

πριν από τη συμπλήρωση ενός 1 έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για τους ανωτέρω
πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου η
οποία αποδεικνύεται με την αποφοίτηση από ελληνικό σχολείο Β'/θμιας εκπαίδευσης ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή πτυχίο
Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Πιστοποιηπκό Ελληνομάθειας Ν 2413/1996άρθρο10 παρ 1 που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας του Υπουργείου ΠαιδείαςΈρευνας και θρησκευμάτων στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκης ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

3 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

4 Εφόσον είναι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά
το χρόνο πρόσληψης τους

Εξαίρεση Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους μέλους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

5 Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο της
πρόσληψης Συγκεκριμένα δε δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα
α Όσοι καταδικάσθηκαν αμετακλήτως για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση κοινή και στην υπηρεσία

απάτη εκβίαση πλαστογραφία απιστία δικηγόρου δωροδοκία καταπίεση απιστία περί την υπηρεσία παράβαση καθήκοντος
καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
β Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α έστω
και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί
γ Όσοι λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή
δ Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση πλήρη ή μερική υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση πλήρη ή
μερική και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
ε Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 ηαρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που
αίρει το σχετικό κώλυμα
στ Να μην έχουν απολυθεί αηό θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Ι.Δ του άρθρου 1 παρ.1
του Ν 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν
έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση
Σημείωση Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισμό εφόσον μέχρι την τελευταία

ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διάταγμα που να αίρει το
σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο
Το κώλυμα πρόσληψης δεν ισχύει για τους Ειδικούς θεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει Αναγνωρισμένο θεραπευτικό Πρόγραμμα

αρ 51 του Ν 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ5γ/Γ.Π
οικ,.22284/2002

6 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου
2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Αναλυτικά για κάθε θέση τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη είναι
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ www.psychothes
gr Προκηρύξεις
3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη
διεύθυνση
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 196 Τ.Κ.56430 Σταυρούπολη θεσσαλονίκη
με την αναγραφή του αριθμού της προκήρυξης καθώς και το πρόγραμμα για το οποίο υποβάλει jnw αίτηση ΟΙΑΝΟΣ ή ΑΡΓΩ
εντός προθεσμίας είκοσι 20 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης

προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας
Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης

www.psychothes.gr Προκηρύξεις
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα πρόγραμμα ΙΑΝΟΣ ή ΑΡΓΩ Η υποβολή περισσότερων
της μιας αίτησης για θέσεις της ίδιας προκήρυξης συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
Η αίτηση η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν 1 599/1 986 και η ανακρίβεια

των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή Στην αποστολή των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος
μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά

ή τίτλους
4 Επιλογή-κατάταξη
Η Γραμματεία της Επιτροπής Επιλογής προβαίνει στην συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτών
καταρτίζοντας πίνακα των υποψηφίων που υποβάλλουν αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν πληρούν τα προσόντα της προκήρυξης
καθώς και πίνακα αυτών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις τους οποίους και διαβιβάζει στην Επιτροπή Επιλογής Η Επιτροπή

Επιλογής αποφασίζει για την οριστικοποίηση των πινάκων αποκλεισθέντων και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία
επιλογής Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην κεντρική υπηρεσία του φορέα και στο οικείο κατάστημα
Η Επιτροπή Επιλογής μετά τη συνέντευξη και ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των καλουμένων
υποψηφίων καταρτίζει πίνακα κατάταξής τους κατά αξιολογική σειρά και τον υποβάλει μαζί με το σχετικό πρακτικό στο Δ.Σ του
ΨΝΘ για δημοσιοποίηση Ο Πίνακας Κατάταξης θα αναρτηθεί στο κτίριο της Διοίκησης του ΨΝΘ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα

του ΨΝΘ www.psychothes.gr
5 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 1 5 ημερών από της επομένης
της ανάρτησής του Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Δ.Σ το οποίο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του Κατά την εξέταση
της ένστασης παρίσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Το Δ.Σ του ΨΝΘ θα αποφανθεί επί των ενστάσεων στην αμέσως
επόμενη από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων συνεδρίασή του
Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή Επιλογής οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης και τα αρμόδια όργανα του φορέα καλούν

μέσο σε προθεσμία δεκαπέντε 1 5 ημερών τον υποψήφιο που θα καταλάβει την θέση να υπογράψει εντός εύλογου χρόνου
σχετική σύμβαση Σε περίπτωση αρνήσεως αποδοχής της προσλήψεως από τον επιλεγέντα την θέση την καταλαμβάνει ο αμέσως
επόμενος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης
Ο ως άνω καταρτιζόμενος πίνακας κατά ειδικότητα ισχύει για ένα έτος από της καταρτίσεώς του η δε πρόσληψη διενεργείται
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του πίνακα Σε περίπτωση αποχώρησης προσληφθέντος αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο
εγγεγραμμένο στον ως άνω πίνακα της οικείας ειδικότητος κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν
6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο 2 ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας επί δύο συνεχείς ημέρες
θα αναρτηθεί στο Κτίριο της Διοίκησης του ΨΝΘ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΨΝΘ www.psychothes.gr Προκηρύξεις
Τα Παραρτήματα Α Β Γ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ν 4250 άρθρο 1 ΦΕΚ 74 26.3.201 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΓΚΑΤΖΗ
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