Αθήνα, 16/06/2014
Αριθ.Πρωτ.74

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών
Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου
ΗΑναπτυξιακή Εταιρεία ΕπαΥΥελματιών«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ))
έχονται.;υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α} «Κοινωνική Οικονομία και Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).
2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναmυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
3. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/0ικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάmυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας

και

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισητ; που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία ΕΦαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά Σχεδία για
την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του
Τομεακού Επιχεψησιακού Προγράμματος «Ανάmυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. την υπ'αριθ. 4/25-07-2012 Απόφαοη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναmυξιακής
Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»για συμμετοχή της στην Αναmυξιακή Σύμπραξη
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» για την υλοποίηση του σχεδίου Δράσης
''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ»,
6. την υπ'αριθ. 4/25-07-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναmυξιακής
Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»για αποδοχή όρων της υπ'αρ. πρωτ. 2399/0307-2012 Πρόσκλησης (κωδικός Πρόσκλησης 40) της Ενδιάμεσης Διαχεψιστικής Αρχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠ1ΥΞΗ ΑΝθΡΟΠIΝον ΔΥΝΑΜlκον"
Πρoσσvσroλισμός

σταιιΆVΘΡΩπO

L...
~

-!~,"'Ε~Ε,ι.'G"T"'p>α'~':(Ό
,ο,; "~",

">t',_.,~....",\

ςrmκ,;

ανάπτυξη

1

Απικής

Περιφέρειαο

για

υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάmυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού»
7. την υπ' αριθμ.

3113/12-12-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ

ΑΘΗΝΑ»

στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανάmυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013
8. Την υπ' αριθμ. 4119/03-01-2014 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ» από την Α.Σ.
«ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
9. το Evχεψίδιo Διαδικασιών Διαχεψιστικής
ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Ανακοινώνει
ότι προτίθεται

να προβεί στην επιλογή συνεργάτη για την ανάθεση των υπηρεσιών

Υπεύθυνου Οικονομικού Αντικειμένου για την υλοποίηση της Δράσης 11 «Συντονισμός και
διαχείριση έργου» της Κατηγορίας Δράσεων «348: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΣτΗΝ
ΑΘΗΝΑ».
Α.ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Αναmυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»με Συντονιστή Εταίρο την
Αναmυξιακή

Εταιρεία

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υλοποιεί

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗ

την Πράξη με τίτλο

ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ»,

η οποία

υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές
πολιτικές

απασχόλησης» του Θεματικού

Άξονα Προτεραιότητας

3 «Διευκόλυνση της

πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχεψησιακού Προγράμματος «Ανάmυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ,το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Βασικός στόχος από την υλοποίηση της Πράξης είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και
ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης και ένταξης στην αγορά εργασίας 74 ανέργων που
διαβιούν στον κεντρικό τομέα Αθηνών και προέρχονται από τους προαναφερόμενοικ
κλάδους παρέμβασης,

με βάση την προσαρμογή τους

στις ανάγκες των τοπικών

επιχειρήσεων. Οι επιμέρους στοχεύσεις του έργου αφορούν στις εξής:
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·ΑΝΑΠΠΞΗ ΑΝθΡΟΠIΝον ΔΥΝΑΜlκον· , •....
Πρoσaναωλισμός

στον Άνθρωπο

λ

ΓOH~H·":_O ~~""~Hj;"M'
1'''«,'-1<1-1-\ "i 1'"-"-'-

αmKή

ανάπτυξη

2

Υποστήριξη των 74 επιλεγμένων

)ο>

δεξιοτήτων
παρέμβασης

τους, αλλά και την εξοικείωσή
έτσι όπως υπαγορεύονται

μπορούν να ανταποκριθούν
)ο>

ανέργων για την αναβάθμιση

και τεχνολογικές αλλαγές
Ενίσχυση της ανάπτυξης

τους με τις εξελίξεις στους κλάδους

στις ανάγκες που απορρέουν
του επιχεψηματικού

από τις διαρθρωτικές

πνεύματος

αλλά

σε τοπικό επίπεδο,

με

που παρουσιάζουν

αναπτυξιακές

δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα των κλάδων παρέμβασης
Διασύνδεση της επαγγελματικής
κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες

των τοπικών

παραγωγικών

συστημάτων, ώστε να προωθηθεί

η ανταγωνιστικότητα

της οικονομίας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, διαμέσου
)ο>

και

από την «πράσινη» οικονομία, έτσι ώστε να

έμφαση σε καινοτόμες «πράσινες» δραστηριότητες
)ο>

των προσόντων

αλλά και πράσινων επαγγελμάτων
Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού

πράσινων δραστηριοτήτων

ιστού της περιοχής παρέμβασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχεψησιακό
του ΕΣΠΑκαι συγχρηματοδοτείται

και η ευελιξία

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

και εθνικούς πόρους.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης

της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΠΗΝ
ΑΘΗΝΑ», η Αναπτυξιακή Εταψεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» προτίθεται να προβεί στην
επιλογή συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου για την
υλοποίηση

της Δράσης 11 «Συντονισμός

και διαχείριση

έργου» της Κατηγορίας Δράσεων

«348: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης.
Συγκεκριμένα,

η Αναπτυξιακή

Εταιρεία

Επαγγελματιών

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» θα προβεί

στην

επιλογή συνεργάτη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά, τα καθήκοντα που θα
αναλάβει ο νέος συνεργάτης είναι:
•

•

Τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων

της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε διπλονραφικά

βιβλία και σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα (ιδιαίτερους τριτοβάθμιους

λογαριασμούς

Υποέργο, δράση και Εταίρο),
Τήρηση πάσης φύσεωτ; φορολογικών

από τη λειτουργία

υποχρεώσεων

που απορρέουν

ανά

της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
•

Τήρηση

των

στοιχείων

οικονομικού

αντικειμένου

της

Πράξης

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΠΗΝ
παραστατικών

και των δικαιολογητικών

των δαπανών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Σύμπραξης,

καθώς

και

των

λογιστικών

καταστάσεων

που

τα

συνοδεύουν.

Η

αρχειοθέτηση τους θα γίνεται ανά δράση και εταίρο.
•

Τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Δαπανών ΤΟΠΣΑ για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη
(καταχώρηση

στη Βάση Δεδομένων

του

συνόλου

των δαπανών

των λογιστικών

καταστάσεων που υποβάλλουν οι εταίροι προς το Συντονιστή εταίρο).
•

Παροχή στο Διαχεψιστή

της Αναπτυξιακής

Σύμπραξης όλων των στοιχείων που είναι

αναγκαία για την σύνταξη των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει ο Συνεργάτης για έξι
μήνες ανέρχεται σε Δύο Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ (2.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2014 σύμφωνα με την Απόφαση
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση
αυτής, οπότε η συνεργασία δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου.
Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι:
•
Πτυχίο Οικονομικής Σχολής ή Λογιστικής και να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος
ανάλογη για την τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας
•
Πολύ καλή γνώση στην ανάπτυξη μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης
•
Εκτενήεμπειρία στην παρακολούθηση έργων
•
Επεξήγηση χρηματικών ροών και προβλέψεων
•
Δημιουργίας ακριβών οικονομικών αναφορών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
έργων.

π. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Ελληνικήγλώσσα και θα περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά τα παρακάτω:
• Βιογραφικό Σημείωμα του Προσφέροντοτ που θα περιέχει τα στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ), παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σε
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Προσφέρων
θα δηλώνει ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράο στην Αναπτυξιακή Εταιρεία
Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,οδός Πανεπιστημίου 44 (40ς όροφοτ), ΤΚ10679, Αθήνα. Το
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εμπρόθεσμο
Εταιρείας

των αιτήσεων

κρίνεται με βάση την ημερομηνία

Επαγγελματιών

απαιτούμενων
Ο φάκελοτ;

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,

που

θα

πρωτοκόλλου

φέρει

ο Φάκελος

της Αναmυξιακής
αποστολής

των

δικαιολογητικών.
της προσφοράι;

πρέπει

απαραίτητα

να φέρει

το ΟΝΟΜΑτΕΠΩΝΥΜΟ

και τη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
Εκδήλωση

ενδιαΦέροντος

Αντικειμένου

της

για

Πράξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

την

ανάθεση

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ

των

ΤΗΣ

ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

υπηρεσιών

Υπευθύνου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ

Οικονομικού

ΒΙΩΣΙΜΗ

ΜΙΚΡΟ

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΗΝΑΘΗΝΑ»

l.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΑΙΤΗΣΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των φακέλων είναι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έως
τις 30/06/2014 και ώρα 14.30 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, αυτές
πρέπει να παραληφθούν από την Αναmυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»το
αργότερο στις 30/06/2014 και ώρα 14.30.
Διευκρινίσεις θα παρέχονται για όλο το χρονικό διάστημα δημοσίευσης της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντοι; από την κ. Ελένη Μπαλιούση στο τηλέφωνο 210-3390594 και στο
e-mail: promitheus@atp.gr κατά τις ώρες 10:00 - 16:00.
Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για την επιλογή του συνεργάτη που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα συνεκτιμηθούν τα
προσόντα των υποψηφίων. Οι υποψηφιότητετ θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία:
- Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και αποδοχή τους εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα
-

προσόντα
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων με βάση τον πίνακα κριτηρίων
που ακολουθεί:

Α/Α
1

ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων

ΜΕΓΙΠΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ

σε
Εμπειρία στην
διπλογραφικά βιβλία και σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα
(ιδιαίτερους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανά Υποέργο,
δράση και Εταίρο).
Τήρηση πάσης φύσεωι; φορολογικών

50
υποχρεώσεων που

απορρέουν από τη λειτουργία συνεργατικών σχημάτων.
2

Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν
συνάφεια με την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου,
όπως προκύπτουν από κάθε στοιχείο του φακέλου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙλΚΟ ΠΡΟΓΡλΜΝλ
ΆNλΠΤVΞH λΝθΡΟΠΙΝΟΥ ΔΥΝλΜΙΚΟΥ"
Προσανατολισμός στον Άνθρωπο

30
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απΙΚΠ
ανάπτυξη
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3

οποψηφιότηταο
τίτλοι σπουδών σε συναφέο αντικείμενο.

20

ΣΥΝΟΛΟΜΕΠΠΗΣ ΒΑθΜΟΛΟΠΑΣ

100

Η αξιολόγηση των υποφηφιοτήτων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί με
σχετική απόφαση του ΔΙ της Αναmυξιακής Εταψείας Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».Η
επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγείται με πρακτικό στο ΔΣ της Αναmυξιακής Εταψείας
Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
την επιλογή του υποψηφίου με την υψηλότερη βαθμολογία.
Ηαπόφαση επιλογής θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίοικ,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής
Εταψείας Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»για το χρονικό διάστημα από 16/06/2014 έως
30/06/2014

Ιωάννης Ρ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΝΑ
"ANAmYΞH ΑΝθΡΩΠIΝΟΥ ΑΥΝΑΜΙΚΟΥ"
ΠpooσνaτoλισμόζστoνΆVΘρωπo
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