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Κάσος 06 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθ.Πρωτ. | .-2547

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πλήρωσης τεσσάρων
(4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου, που εδρεύει στην Κάσο.

Ο Δήμαρχος Κάσου
Έχοντας υπ όψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.- Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
3.- Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5.- Την με αριθμ. 7464/29-2-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών (ΦΕΚ 710/τ.Β΄/12-3-2012 «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμβάσεων ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού για το έτος 2012».
6.- Την υπ΄ αριθμ. 19/24-2-2012 απόφαση του Δήμου Κάσου με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων.
7.- Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 779/29-3-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με εισήγηση για
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Κάσου.
8.- Την υπ' αριθμ.23672/13-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
9.- Το με αριθμ. πρωτ. 23826/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
10.-Την υπ΄αριθμ.76/20-6-2012 απόφαση του Δήμου Κάσου περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού
ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας τεσσάρων (4) θέσεων.
11.- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 120/τ.Β΄/3-2-2012) του Δήμου Κάσου.
12.- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2261/10-8-2012 βεβαίωση πιστώσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κάσου.
13.- Την έγκριση του ΑΣΕΠ 14476/05-09-2012

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας, που εδρεύει στην Κάσο και
συγκεκριμένα τις εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:
Ειδικότητα : 1.- ΔΕ24 Ηλεκτρολόγος, ένα (1) άτομο
2.- ΔΕ29 Οδηγός Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας ένα (1) άτομο
3.- ΔΕ Βοηθός Υδραυλικού ένα (1) άτομο.
4.- ΥΕ16 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ένα (1) άτομο.
Xρονική διάρκεια : Οχτάμηνη
001.- ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
α.- Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε
κατηγορίας.
β.- Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης

επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
α.- Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε
κατηγορίας.
β.- Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
α.- Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας και
οποιαδήποτε κατηγορίας, β.- Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος 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,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α.- Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας και
οποιαδήποτε κατηγορίας.
β.- Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 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, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .
002.- ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
α.- Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων ή
- Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος :
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή
- Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή
-Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
αυτοκινήτου, ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή : Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων
ΙΕΚ ή
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή
- Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή
- άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας .
β.- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ.- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές
Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές
Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α.- Απολυτήριος τίτλος 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.Δ. 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 εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β.- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και
γ.- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές
Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α.- Απολυτήριος τίτλος 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.Δ. 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 εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την
απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β.- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'
κατηγορίας, και
γ.- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές
Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).

003.- ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος
και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

004.- ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων όλων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 και να την
υποβάλλουν στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ - 85800 ΦΡΥ ΚΑΣΟΣ,
υπόψη κ. Βασιλείου Γ. Βιντιάδη (τηλ επικοινωνίας 2245041277). 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 χώρο ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο
στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό
αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των
αιτήσεων και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

