Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης με τίτλο «Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής
παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της
σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων» (MIS 375809)
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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

«Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του
Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου
της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων»
Project for a comprehensive psycho-social intervention in the city of
Rethymnon targeting at prevention and treatment of the phenomenon
of child sexual abuse
05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη
Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του
Πληθυσμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης [Κωδ. 13]
Περιφέρεια Κρήτης [GR43]
Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού
Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση
μειονεκτούντων ατόμων∙ καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την
πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της
αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας / Ανάπτυξη και
υλοποίηση οριζοντίων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης
[71/71514]
Δραστηριότητες για την Υγεία του Ανθρώπου [Κωδ. 19]

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η Πράξη «Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη
και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων», η οποία έχει σχεδιαστεί στη
βάση 2 διακριτών και αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους Υποέργων, στοχεύει στα κάτωθι:
Υποέργο 1: Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πόλη του Ρεθύμνου.
Ι. Παρέμβαση Προαγωγής Υγείας-Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας (Πακέτο εργασίας 1)
ΙΙ. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Θεραπευτικής Αντιμετώπισης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
θυμάτων και των οικογενειών τους (Πακέτο εργασίας 2)
ΙΙΙ. Ολοκλήρωση και Βελτιστοποίηση της Ανακριτικής και Ψυχο-ιατροδικαστικής Διαδικασίας
(Πακέτο εργασίας 3)
Υποέργο 2: Εξοπλισμοί και διαμόρφωση χώρων.
Το προτεινόμενο έργο διαρθρώνεται λοιπόν σε 2 υποέργα που περιλαμβάνουν δέσμες ενεργειών οι
οποίες συστήνεται να πραγματοποιηθούν παράλληλα και ταυτόχρονα, με στόχο το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 θα πραγματοποιηθούν τα τρία Πακέτα Εργασίας.
Στο πρώτο Πακέτο Εργασίας εντάσσονται τα εξής:
1. Ενημέρωση εκπαιδευτικών
2. Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
3. Ενημέρωση παιδιών
4. Ενημέρωση λοιπών επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά
5. Κατάρτιση επαγγελματιών από τους χώρους Υγείας, Πρόνοιας, Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του δευτέρου Πακέτου Εργασίας θα πραγματοποιηθούν:
1. Λειτουργία υπηρεσίας ενημέρωσης και παροχής άμεσων ανακουφιστικών υπηρεσιών
2. Λειτουργία υπηρεσίας μεσοπρόθεσμης παρέμβασης διαχείρισης κρίσης
3. Μακροπρόθεσμη θεραπεία των επιπλοκών της θυματοποιητικής εμπειρίας παραβίασης στα
θύματα και τις οικογένειές τους
Στο πλαίσιο του τρίτου Πακέτου Εργασίας θα διενεργηθούν:

1. Υπηρεσίες προετοιμασίας - εκτίμησης αντιληπτικής ικανότητας παιδιών-θυμάτων που θα
συμμετέχουν στην ανάκριση – Οδηγός Εφαρμογής
2. Υπηρεσίες για την ψυχο-ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θυμάτων – Εκπόνηση
Πραγματογνωμοσυνών
Υποέργο 2: Εξοπλισμοί και διαμόρφωση χώρων.
Το Υποέργο 2 αποτελείται κυρίως από κινητούς εξοπλισμούς που σχετίζονται με το Πακέτο
Εργασίας 2 και το Πακέτο Εργασίας 3 του 1ου Υποέργου. Η διαμόρφωση χώρου περιλαμβάνει
τεχνικές αλλαγές που θα προκύψουν από το σχεδιασμό του γραφείου ενημέρωσης και παρέμβασης
του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΙΙΑ) του Υποέργου 1, καθώς από τις ενέργειες για τη διαμόρφωση
φιλικού προς τα παιδιά χώρου ανακριτικής κατάθεσης και για την προετοιμασία και εκτίμηση της
αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών του Πακέτου Εργασίας 3 του Υποέργου 1 (ΙΙΙΑ).
2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης
Για την επίτευξη της «Ολοκληρωμένης ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την
πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων» προτείνεται η
υλοποίηση τριών (3) διακριτών αλλά άμεσα αλληλοσυνδεόμενων Πακέτων Εργασίας και συγκεκριμένα:
Οι ενέργειες του Πακέτου Εργασίας 1 είναι οι ακόλουθες:
Ενέργεια 1: Ενημέρωση εκπαιδευτικών
Ενέργεια 2: Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Ενέργεια 3: Ενημέρωση παιδιών
Ενέργεια 4: Ενημέρωση λοιπών επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά
Ενέργεια 5: Κατάρτιση επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης
Ενέργεια 6: Δράσεις δημοσιότητας
Οι ενέργειες του Πακέτου Εργασίας 2 είναι οι ακόλουθες:
Ενέργεια 1: Λειτουργία υπηρεσίας ενημέρωσης και παροχής άμεσων ανακουφιστικών υπηρεσιών
Ενέργεια 2: Λειτουργία υπηρεσίας μεσοπρόθεσμης παρέμβασης διαχείρισης κρίσης για τα παιδιά θύματα
και τους γονείς τους
Ενέργεια 3: Μακροπρόθεσμη θεραπεία των επιπλοκών της θυματοποιητικής εμπειρίας παραβίασης στα
θύματα και τις οικογένειές τους
Οι ενέργειες του Πακέτου Εργασίας 3 είναι οι ακόλουθες:
Ενέργεια 1: Σχεδιασμός ενεργειών, διαμόρφωση φιλικού προς τα παιδιά χώρου ανακριτικής κατάθεσης
Ενέργεια 2: Προετοιμασία των παιδιών και λήψη-καταγραφή των ανακριτικών καταθέσεων
Ενέργεια 3: Έναρξη διαδικασιών ψυχο-ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών των θυμάτων
Ενέργεια 4: Συνέχιση των διαδικασιών ψυχο-ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών των θυμάτων
Ενέργεια 5: Συνέχιση και ολοκλήρωση ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών των θυμάτων
2.1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πόλη του Ρεθύμνου
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Πακέτο Εργασίας 1
Ενέργεια 1 (ΕΝ1) : Ενημέρωση εκπαιδευτικών
Μεθοδολογία υλοποίησης της ΕΝ1
Περιλαμβάνει τουλάχιστον 8-10 συναντήσεις ακόμα και με τη λογική της σύμπτυξης εκπαιδευτικών από
κοντινές σχολικές μονάδες διάρκειας 2-3 ωρών έκαστη, συναντήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν
τουλάχιστον δυο ειδικοί κάθε φορά.
Η Ενέργεια 1 θα έχει ένα παραδοτέο ΠΙΑa Ενημέρωση Εκπαιδευτικών και Απολογιστικές αναφορές
συναντήσεων.
Ενέργεια 2 (ΕΝ2): Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Μεθοδολογία υλοποίησης της ΕΝ2
Η Ενέργεια θα υλοποιηθεί αφού πραγματοποιηθεί ο πρώτος κύκλος και με την ενεργό παρουσία κάποιων
εκπαιδευτικών που θα το επιλέξουν. Η ενημέρωση θα αφορά σε 20 συναντήσεις διάρκειας 2-3 ωρών έκαστη
προκειμένου να συζητηθούν και απαντηθούν ερωτήματα σε σημαντικά θέματα. Στις συναντήσεις θα
συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ή/και τρεις ειδικοί κάθε φορά.
Η Ενέργεια 2 θα έχει ένα παραδοτέο ΠΙΑb Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων και Απολογιστικές αναφορές
συναντήσεων.
Ενέργεια 3 (ΕΝ3): Ενημέρωση παιδιών

Μεθοδολογία υλοποίησης της ΕΝ3
Η συγκεκριμένη ενημέρωση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 συναντήσεις διάρκειας 2-3 ωρών έκαστη στις
οποίες θα συμμετέχουν τουλάχιστον δυο (ή και τρεις) ειδικοί κάθε φορά.
Η Ενέργεια 3 έχει ένα παραδοτέο ΠΙΑc Ενημέρωση Παιδιών και Απολογιστικές αναφορές συναντήσεων.
Ενέργεια 4 (ΕΝ4): Ενημέρωση λοιπών επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά
Μεθοδολογία υλοποίησης της ΕΝ4
Ενημέρωση λοιπών επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά. Οι συναντήσεις που θα διεξαχθούν
είναι τουλάχιστον 2 διάρκειας 2-3 ωρών έκαστη και στις οποίες θα συμμετέχουν τουλάχιστον δυο ειδικοί
κάθε φορά.
Η Ενέργεια 4 θα έχει ένα παραδοτέο ΠΙΑd Ενημέρωση λοιπών Επαγγελματιών και απολογιστικές αναφορές
συναντήσεων.
Οι Ενέργειες 1-2-3-4 θα έχουν συγκεντρωτικά 3 επιπλέον παραδοτέα με την ολοκλήρωσή τους που θα
περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά τη μελέτη αποτίμησης ανά ομάδα στόχο και προτάσεις πολιτικής. Ειδικότερα
τα 3 συγκεντρωτικά παραδοτέα είναι:
ΠΙΒ.1. Μελέτη αποτίμησης ευρημάτων ανά ομάδα- στόχο: εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες, παιδιά και
λοιποί επαγγελματίες
ΠΙΒ.2. Συμπεράσματα αποτίμησης ευρημάτων ανά ομάδα στόχο
ΠΙΒ.3. Προτάσεις χάραξης πολιτικής
Ενέργεια 5 (ΕΝ5): Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών
Θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. για την ανάθεση διενέργειας
εκπαιδευτικού προγράμματος 90 ωρών (3 εβδομάδες) για επαγγελματίες Υγείας-Πρόνοιας και Εκπαίδευσης
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα κατασκευαστεί το σχετικό υλικό (Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού
Προγράμματος), ενώ θα πραγματοποιηθεί και αξιολόγηση της εκπαίδευσης.
Η Ενέργεια 5 θα έχει 4 παραδοτέα αναφορικά με την Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας-ΠρόνοιαςΕκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών. Ειδικότερα:
ΠΙΓ. 1. Παραγωγή Εγχειρίδιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
ΠΙΓ. 2. Παραγωγή υποστηρικτικών σημειώσεων
ΠΙΓ. 3. Απολογιστικές αναφορές συναντήσεων κατάρτισης.
ΠΙΓ.4. Έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
Ενέργεια 6 (ΕΝ6): Δράσεις δημοσιότητας
Σε όλες τις φάσεις του υποέργου θα υλοποιηθούν αντίστοιχες δράσεις δημοσιότητας (ανακοινώσεις,
προσκλήσεις, αποτελέσματα κ.λπ.) Η Ενέργεια 6 θα έχει 3 παραδοτέα αναφορικά με την εκπαίδευση
επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών.
ΠΙΔ. 1. Στρατηγική δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, έντυπο-ηλεκτρονικό υλικό
ΠΙΔ. 2. Καταχωρήσεις στον Τύπο, τηλεοπτικό σποτ, ραδιοφωνικό μήνυμα, φυλλάδια και αφίσες
ΠΙΔ. 3. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. για την κατάρτιση
επαγγελματιών Υγείας, Πρόνοιας και Εκπαίδευσης.
Πακέτο Εργασίας 2
Το αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας 2 συνιστά την παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος θεραπευτικής
αντιμετώπισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θυμάτων και των οικογενειών τους.
Μεθοδολογία υλοποίησης Πακέτου Εργασίας 2: Η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 προγραμματίζεται
μέσω της κατανομής των εργασιών σε 3 ενέργειες:
Ενέργεια 1 (ΕΝ1): Λειτουργία υπηρεσίας ενημέρωσης και παροχής άμεσων ανακουφιστικών υπηρεσιών
Μεθοδολογία υλοποίησης της ΕΝ1
Η υπηρεσία αυτή υπό τη μορφή ενός ενημερωτικού γραφείου θα πρέπει να παρέχεται εντός και εκτός
Ρεθύμνου τηλεφωνικά και σε σημείο διάθεσης των υπηρεσιών αυτών εντός του Ρεθύμνου. Στόχος αυτής της
υπηρεσίας θα πρέπει να είναι η παροχή ενημέρωσης για τις διατιθέμενες περαιτέρω υπηρεσίες θεραπείας
και αρωγής, η παρέμβαση σε καταστάσεις άμεσης κοινωνικής κρίσης και η εξοικείωση των εμπλεκομένων με
τον τρόπο λειτουργίας και την αναμενόμενη ωφελιμότητα της μεσοπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης
παρέμβασης.
Η Ενέργεια 1 αποτελείται από 2 παραδοτέα ως εξής:
ΠΙΙΑ. Μελέτη Σχεδιασμού Γραφείου Παρέμβασης
ΠΙΙΒ. Λειτουργία Γραφείου Παρέμβασης – Απολογιστικές Αναφορές
Ενέργεια 2 (ΕΝ2): Λειτουργία υπηρεσίας μεσοπρόθεσμης παρέμβασης διαχείρισης κρίσης για τα παιδιά
θύματα και τους γονείς τους
Μεθοδολογία υλοποίησης της ΕΝ2
Η έμφαση σε αυτό το στάδιο στην επεξεργασία των συναισθημάτων και των σκέψεων των γονέων είναι
καθοριστική: δεν υπάρχει τρόπος κατά την αντίληψή μας να δουλευτούν αυτονόμως και αποτελεσματικά τα

ανάλογα προβλήματα στα παιδιά θύματα, όσο οι γονείς και φροντιστές τους δεν έχουν τουλάχιστον
επεξεργαστεί στοιχειωδώς ιδιαίτερα το θυμό και την ενοχή που βιώνουν.
Η Ενέργεια 2 περιλαμβάνει 2 παραδοτέα:
ΠΙΙΓ. Υπηρεσίες μεσοπρόθεσμης παρέμβασης διαχείρισης κρίσης, στις οποίες περιλαμβάνονται:
1. Διεξαγωγή θεραπευτικών συνεδρίων σε γονείς και παιδιά – Εκπόνηση αναφορών αποτελεσμάτων. Οι
θεραπευτικές συναντήσεις / συνεδρίες θα απευθύνονται σε:
a. Γονείς: Ομάδες 3-4 ζευγαριών γονέων με ωριαίες εβδομαδιαίες συναντήσεις για τουλάχιστον 3-6
μήνες έκαστη (12-24 συναντήσεις). Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται από ζεύγος θεραπευτών.
b. Παιδιά: Περιλαμβάνει 24 συνεδρίες με ένα θεραπευτή ανά παιδί και παράλληλα έναν κύκλο ομαδικών
συναντήσεων ανά 5 παιδιά με εβδομαδιαίες συναντήσεις ανά τρίμηνο και συμμετοχή σε αυτές δυο
θεραπευτών.
Με τη λήξη των θεραπευτικών συνεδρίων θα εκπονούνται απολογιστικές αναφορές επί των αποτελεσμάτων
ανά ομάδα στόχο (γονείς - παιδιά).
Ενέργεια 3 (ΕΝ3): Μακροπρόθεσμη θεραπεία των επιπλοκών της θυματοποιητικής εμπειρίας παραβίασης
στα θύματα και τις οικογένειές τους
Η Ενέργεια 3 περιλαμβάνει 2 παραδοτέα:
ΠΙΙΔ. Υπηρεσίες μακροπρόθεσμης θεραπευτικής συνδρομής:
1. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη μακροπρόθεσμη θεραπευτική συνδρομή
των επαγγελματιών
2. Διεξαγωγή θεραπευτικών συνεδρίων – Εκπόνηση αναφορών αποτελεσμάτων
Πακέτο Εργασίας 3
Το αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας 3 αποτελείται από 5 διακριτές ενέργειες.
Ενέργεια 1: Σχεδιασμός ενεργειών, διαμόρφωση φιλικού προς τα παιδιά χώρου ανακριτικής κατάθεσης
Ενέργεια 2: Προετοιμασία των παιδιών και λήψη-καταγραφή των ανακριτικών καταθέσεων
Οι Ενέργειες 1 και 2 έχουν ένα παραδοτέο:
IIIA. Υπηρεσίες προετοιμασίας-εκτίμησης αντιληπτικής ικανότητας παιδιών-θυμάτων που θα συμμετέχουν
στην ανάκριση - Οδηγός Εφαρμογής
Ενέργεια 3: Έναρξη διαδικασιών ψυχο-ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών των θυμάτων
Ενέργεια 4: Συνέχιση των διαδικασιών ψυχο-ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών των θυμάτων
Ενέργεια 5: Συνέχιση και ολοκλήρωση ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών των θυμάτων
Οι Ενέργειες 3, 4 και 5 έχουν ένα παραδοτέο:
ΙΙΙΒ.
Υπηρεσίες
για
την
Ψυχο-Ιατροδικαστική
Πραγματογνωμοσύνη
Θυμάτων-Εκπόνηση
Πραγματογνωμοσυνών
2.2 ΥΠΟΕΡΓΟ 2
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εξοπλισμοί και διαμόρφωση χώρων.
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Θα γίνει αγορά 3 φορητών υπολογιστών (lap top) για την υποστήριξη του Πακέτων Εργασίας 2 του Υποέργου
1 και 3 φορητών υπολογιστών (laptop) για την υποστήριξη του Πακέτου Εργασίας 3 του Υποέργου 1. Θα γίνει
αγορά 2 φορητών σκληρών δίσκων προκειμένου να συγκεντρώνονται και να κρατούνται αντίγραφα των
ενεργειών που προκύπτουν από τα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 2 και του Πακέτου Εργασίας 3 του
Υποέργου 1. Θα γίνει αγορά πολυμηχανήματος με φαξ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για
επικοινωνία με φορείς και εκτυπώσεις του γραφείου ενημέρωσης και παρέμβασης. Θα γίνει αγορά
ψηφιακού καταγραφικού συστήματος τοπικού δικτύου που θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της
ψυχοϊατροδικαστικής προετοιμασίας και τη βελτίωση της ανακριτικής διαδικασίας. Κατά την εκπόνηση της
μελέτης για το γραφείο παρέμβασης και ενημέρωσης θα χρησιμοποιηθούν πόροι που θα διοχετευθούν στη
διαμόρφωση χώρου. Οι δαπάνες για τη διαμόρφωση χώρου θα είναι κυρίως για φορητό εξοπλισμό
(καρέκλες, γραφεία, συσκευές τηλεφώνων, χώροι φύλαξης αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
κ.ά.) (Παραδοτέο ΠΙΙΑ). Αντίστοιχη δαπάνη θα λάβει χώρα και για τη διαμόρφωση χώρου φιλικού προς τα
παιδιά ενόψει της ανακριτικής κατάθεσης (Παραδοτέο ΙΙΙΑ).

