ΔΗΜΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΑΘΛΗΗ & ΝΕΟΛΑΙΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ

2010
Από 6 έωσ και 12 ετών
Για τα παιδιά του Δήμου μασ
Για τουσ εργαζόμενουσ ςυμπολίτεσ μασ

21 Ιουνίου – 3 επτεμβρίου

Γηα ην Γ.Π. ηνπ ΝΑΛ
Ν Ξξόεδξνο

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
Γιπθώλ Λεξώλ

ΚΗΠΑΖΙ Δ. ΘΝΓΗΝΚΡΕΗΓΖΠ

ΓΔΩΟΓΗΝΠ Ξ. ΠΗΩΘΝΠ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
2010
ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ :
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα έρνπλ ηα παηδηά πνπ είλαη γελλεκέλα από ην 1998 κέρξη θαη ην 2004.
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ έρνπλ ηα παηδηά ηωλ Γεκνηώλ θαη ηωλ θαηνίθωλ ηωλ Γι. Λεξώλ, θαζώο επίζεο, ηωλ εξγαδνκέλωλ
ζηνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ καο θαη ζηε ζπλέρεηα παηδηά από ηελ επξύηεξε πεξηνρή όκνξωλ ή άιιωλ Γήκωλ.

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ :
Ρν πξόγξακκα μεθηλάεη ηελ Γεπηέξα 21 ΗΝΛΗΝ θαη ηειεηώλεη ηελ Ξαξαζθεπή 3 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ.
Νη δξαζηεξηόηεηεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από Γεπηέξα έωο θαη Ξαξαζθεπή θαη ζα πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε
ηελ ειηθία θαη ην θύιν ηωλ παηδηώλ. Θα πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ παξαθάηω πίλαθα, νη νπνίεο θαηά
βάζε ζα δηεμάγνληαη ζην κεγάιν Θιεηζηό Γπκλαζηήξην ηωλ Γιπθώλ Λεξώλ αιιά θαη ζηνπο πξναύιηνπο ρώξνπο ηνπ.
Αλάινγα δε κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ ζα αμηνπνηεζεί θαη ην θιεηζηό Γπκλαζηήξην ηνπ 1νπ
Ιπθείνπ κε ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ :

•
•
•
•

Ξνδόζθαηξν
Basket
Volley
Handball

•
•
•
•

Tae Kwon Do
Badminton
Ρέληο
Ρνμνβνιία

•
•
•
•

Πηίβνο
Ξηλγθ - Ξνλγθ
Ξαξαδνζηαθνί ρνξνί
Κνληέξλνη ρνξνί

•
•
•
•

Οπζκηθή γπκλαζηηθή
Κνπζηθνθηλεηηθή Αγωγή
Θεαηξηθό Ξαηρλίδη
Δηθαζηηθά

Ξαξάιιεια :
Θα ιακβάλνπλ ρώξα δξαζηεξηόηεηεο θαη εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ όπωο Δμόξκεζε-Δθδξνκή
ζηνλ κεηηό, κε ζθνπό λα θαιιηεξγήζνπκε ζηα παηδηά καο ηελ αλάγθε θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο
αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα επηζθεπηόκαζηε επίζεο Αξραηνινγηθνύο-Δθπαηδεπηηθνύο ρώξνπο (πξναηξεηηθά)
θαη γηα ηελ θίλεζε απηή νη γνλείο ζα ζπκπιεξώλνπλ ππεύζπλε δήιωζε γηα ηελ κεηαθνξά ηωλ παηδηώλ κε
ιεωθνξεία. Νη γνλείο ή νη Θεδεκόλεο πνπ ζέινπλ ζα κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο παξαπάλω
δξαζηεξηόηεηεο, αθνύ ην δειώζνπλ έγθαηξα.

ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ : Πην πξόγξακκα ζα ζπκκεηέρνπλ Θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγωγήο απόθνηηνη ΡΔΦΑΑ,
Δηδηθνί ζπλεξγάηεο – εθπαηδεπηηθνί θαζώο θαη Φύιαθεο αιιά θαη πξνζωπηθό θαζαξηόηεηαο. Νη αζιεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ζα μεθηλνύλ ζηηο 09:00 θαη ζα ηειεηώλνπλ ζηηο 15:30. Δηδηθά γηα ηνπο γνλείο πνπ εξγάδνληαη, ζα
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα θέξνπλ ηα παηδηά ηνπο από ηηο 07:00 θαη λα ηα πάξνπλ ζηηο 16:00. Ρει επηθνηλωλίαο ζην
θιεηζηό γπκλαζηήξην : 210 6659220

ΠΛΓΟΝΚΖ: Αλάινγα κε ηνλ ρξόλν ζπκκεηνρήο ηωλ παηδηώλ κηαο νηθνγέλεηαο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην
πξόγξακκα, ζα ηζρύνπλ νη θιηκαθνύκελεο εθπηώζεηο ηνπ δηπιαλνύ πίλαθα. Ρν ηέηαξην παηδί κηαο πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηαο θαζώο θαη ηα παηδηά ηωλ ΛΔΦΟΝΞΑΘΩΛ ζπλδεκνηώλ καο αιιά θαη ηωλ ΑΛΑΞΖΟΩΛ (67% θαη πάλω)
θαζώο θαη ηωλ ΑΛΔΟΓΩΛ ΓΩΟΔΑΛ. Ζ ζπκκεηνρή παηδηώλ εθηόο Γήκνπ Γιπθώλ Λεξώλ ζα είλαη ζην πνζό ηωλ 35€.

ΔΞΗΘΚΖΡΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ :
 Γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηα Θιεηζηά Γπκλαζηήξηα αιιά θαη ζηηο Δμνξκήζεηο – Δθδξνκέο ζηνλ κεηηό θαη ζηα
Γήπεδα Ξνδνζθαίξνπ ζα πξέπεη λα θέξνπλ :
Αζιεηηθή Ελδπκαζία / Καπέιν / Κνιαηζηό γηα ην δηάιεηκκα / λεξό
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΘΙΖΠΖΠ& ΛΔΝΙΑΗΑΠ
 Θαηά πεξίπηωζε θαη όηαλ ζα εθδξάκνπκε γηα ζάιαζζα ή
ΘΑΙΝΘΑΗΟΗΛΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ
πηζίλα ζα πξέπεη λα θέξεη ηζάληα πνπ λα πεξηέρεη:
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ
Μαγηό ή βεξκνύδα / Αληηειηαθό / Πεηζέηα κπάληνπ / Καπέιν /
ΓΖΚΝΠ ΓΙΘΩΛ ΛΔΟΩΛ 2009
Σαγηνλάξεο ή πέδηια ή παληόθιεο / Μπνπθάιη ή παγνύξη κε λεξό
Σπκκεηνρή
Σπκκεηνρή γηα
/ Κνιαηζηό γηα ην δηάιεηκκα.
ΚΔΙΖ
γηα κία (1)
πεξηζζόηεξεο από

ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΔΛ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΣΔΗ ΚΑΕΗ ΡΝ :
Σξήκαηα, θνξεηά ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θηλεηό ή
άιια αληηθείκελα αμίαο.

1ν
2ν
3ν
4ν

ΔΓΓΟΑΦΔΠ :
Νη εγγξαθέο θαη ε πιεξωκή ηεο ζπλδξνκήο ζα γίλνληαη:
• Ρν πξωί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηνλ 3ν Όξνθν
Όζσλνο 15-17 & Σκύξλεο
Ρει. 213 2016029
• Ρν απόγεπκα ζην γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΝΑΛ,
Λαπξίνπ & Κνξπηζάο 2 (ζην παιηό Γεκαξρείν)
• Γηα ηελ εγγξαθή πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε:
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο
2. Ηαηξηθή Γλωκάηεπζε Ξαηδηάηξνπ
3. Φωηνγξαθία ηύπνπ ηαπηόηεηαο
4. Φωηνηππία ινγαξηαζκνύ ΓΔΘΝ (ΓΔΖ,ΝΡΔ ΘΙΞ)
•

Ξαηδί
Ξαηδί
Ξαηδί
Ξαηδί

εβδνκάδα
25 €
20 €
10 €
ΓΩΟΔΑΛ

Έμη (6) εβδνκάδεο
20 €
15 €
5€
ΓΩΟΔΑΛ

ΩΟΑΟΗΝ

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ

07:00-09:00
09:00-10:20
10:20-10:40
10:40-12:00
12:00-12:30
12:30-13:50
13:50–14:10
14:10–15:30

πνδνρή παηδηώλ
Α’ Θύθινο δξαζηεξηνηήηωλ
Γηάιεηκκα - Αιιαγή Θαζεγεηνύ
Β’ Θύθινο δξαζηεξηνηήηωλ
Γηάιεηκκα – κηθξνγεύκα
Γ’ Θύθινο δξαζηεξηνηήηωλ
Γηάιεηκκα - Αιιαγή Θαζεγεηνύ
Γ’ Θύθινο δξαζηεξηνηήηωλ

15:30-16:00

Αλαρώξεζε

Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κε ηελ εγγξαθή.

• Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο νξγάλωζεο ηνπ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ αιιά θαη ζπλεξγαζίαο κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό
πξνζωπηθό, ε εγγξαθή ζα πξέπεη λα γίλεη έγθαηξα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

ΞΙΖΟΝΦΝΟΔΗΔΠ : Πηα Γξαθεία ηνπ Νξγαληζκνύ Άζιεζεο & Λενιαίαο ζην Ξαιαηό Γεκαξρείν Γιπθώλ Λεξώλ
Ρει.

:

FAX

:

213 2016029 -28
210 6657104

&
&

210 6658919
210 6659822

Ζ ηειεπηαία ζειίδα ζπκπιεξωκέλε από ηνπο ΓΝΛΔΗΠ θαη ηνλ ΗΑΡΟΝ κπνξεί λα ΑΞΝΡΔΙΔΠΔΗ

ΑΗΡΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Σαηξεηηζκόο Γεκάξρνπ ΓΙΘΩΛ ΛΔΟΩΛ
Ππλδεκόηηζζεο- Ππλδεκόηεο,
Ν Γήκνο καο δηαπηζηώλεη θαζεκεξηλά όηη ε ηνπηθή θνηλσλία δηςά γηα ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
Ν Νξγαληζκόο Άζιεζεο & Λενιαίαο είλαη ν θνξέαο ηνπ Γήκνπ καο πνπ πινπνηεί ηα πξνγξάκκαηα
άζιεζεο καδηθνύ Αζιεηηζκνύ θαη απνηειεί ηνλ θύξην εθθξαζηή ησλ αζιεηηθώλ δξώκελσλ θαη ηεο
καδηθήο άζιεζεο ζην Δήκν καο. Σπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη αζιεηηθνύο
ζπιιόγνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Σρνιηθνύ θαη ηνπ εξαζηηερληθνύ Αζιεηηζκνύ θαη απνηειεί
δσληαλό θύηηαξν δεκηνπξγίαο θαη δξάζεο. Βαζηθή επηδίωμή ηνπ είλαη λα αλαδείμεη ηνλ Αζιεηηζκό
ζε θύξην εθθξαζηή ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ ζπλδεκνηώλ
καο.
Ηδηαίηεξα ηα πξνγξάκκαηα καδηθνύ Αζιεηηζκνύ απνηεινύλ θνηλωληθό αγαζό πνπ δηεπξύλεη ηνπο
νξίδνληεο, βνεζά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, θαιιηεξγεί ηελ επγελή άκηιια, εκπεδώλεη ζεηηθά
πξόηππα δσήο πξνάγεη ηε ζεηηθή ζθέςε, θαη αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα.
Κε πξνγξακκαηηζκό, κε πεηπρεκέλεο ελέξγεηεο θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ επηζηεκνληθνύ καο πξνζσπηθνύ θαη
ησλ ππαιιήισλ ηνπ Νξγαληζκνύ Άζιεζεο, αλαβαζκίζακε ηνλ αζιεηηζκό ζηελ πόιε καο.
Δεκηνπξγήζακε λένπο ρώξνπο άζιεζεο, εληάμακε όζα πεξηζζόηεξα αζιήκαηα κπνξνύζακε,
πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ζηνπο δεκόηεο καο λα αζρνιεζνύλ κε ην άζιεκα
πνπ ηνπο αξέζεη. Η αγάπε καο γηα ηνλ αζιεηηζκό, ε επαηζζεζία καο απέλαληη ζηνπο δεκόηεο
κηθξνύο θαη κεγάινπο, ην αλαθαίξεην δηθαίσκα όισλ καο γηα άζιεζε, ήηαλ ηα βαζηθά θίλεηξα ηεο
επίπνλεο θαη επίκνλεο πξνζπάζεηαο καο.
Δθηόο από ηα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά, ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ «ευ αγωνίζεστε» θαη ζηελ επξύηεξε θηινζνθία ηνπ καδηθνύ αζιεηηζκνύ.
Πθνπόο καο ινηπόλ κέζα θαη από απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη λα ελεξγνπνηήζνπκε όινπο αιιά θπξίσο ηνπο
καζεηέο ησλ ζρνιείσλ καο (αλεμαηξέησο), λα ηνπο θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ώζηε λα
αζρνιεζνύλ πην ελεξγά κε ηελ άζιεζε-άζθεζε.
Φηιηθά
Γεώξγηνο Πηώθνο
Γήκαξρνο

Δύο λόγια από ηον
Πρόεδρο ηοσ Ο.Α.Ν.
Αγαπηηοί Φίλες και θίλοι γονείς

Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο Δήκαξρνο
Ππλερίδνπκε ζηαζεξά θαη θέηνο, γηα άιιε κία θνξά, ζηνλ Γήκνο καο ηελ δηνξγάλσζε ηνπ
Γεώξγηνο
Π. Σηώθνο
Ξξνγξάκκαηνο Θαινθαηξηλήο Απαζρόιεζεο ηωλ
παηδηώλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπώλ ησλ
Σρνιείσλ. Πηεξίδνπκε έκπξαθηα ηνπο εξγαδόκελνπο γνλείο ώζηε λα αθήλνπλ ηα παηδηά
ηνπο ζε αζθαιή ρέξηα όζν ηα Σρνιεία είλαη θιεηζηά.
Θπξίαξρν ζηόρν έρνπκε λα θαιιηεξγήζνπκε ζηα παηδηά καο ην αζιεηηθό πλεύκα θαη λα αμηνπνηνύλ ηνλ
ειεύζεξν ρξόλν ηνπο επράξηζηα, κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ πγεία,
ςπραγσγία, ραξά θαη ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. Ο αζιεηηζκόο έρεη ηε δύλακε λα μππλήζεη ηε
θαληαζία θαη λα αλεβάζεη ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο.
Ξαξάιιεια κε ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηνξγαλώλνπκε θαη δξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα
όπσο επηζθέςεηο ζε Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, Μνπζεία, Πάξθα Δξαζηεξηνηήησλ θ.α.
Δίλαη μεθάζαξν, ζέινπκε ηα παηδηά ηνπ Γήκνπ καο αιιά θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο λα ιεηηνπξγήζνπλ κε
αζθάιεηα ζε ρώξνπο όπνπ ζα κπνξνύλ λα παίμνπλ θαη λα αζιεζνύλ αιιά θαη λα εθθξαζζνύλ κέζα
από ηηο εθδειώζεηο θαη ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνγξακκαηίδνπκε.
Ξαξάιιεια πηζηεύνπκε όηη νη αζιεηηθέο εθδειώζεηο παξέρνπλ ηελ ηδαληθή επθαηξία γηα λα αθνπζηνύλ
ζεκαληηθά κελύκαηα.
Ρν πξόγξακκα ζα ιεηηνπξγήζεη από ηηο 21 Ηνπλίνπ έσο ηηο 3 Πεπηεκβξίνπ 2010.
Πληροθορίες

:

Στα γραυεία ηοσ Δήμοσ μας στο τηλ. 213 2016029
και του Οργανιζμού Άθληζης & Νεολαίας στο τηλ. 2106658919
Κε εθηίκεζε
Κηζαήι Δ. Θνπγηνπκηδίδεο

Ζ ηειεπηαία ζειίδα ζπκπιεξωκέλε από ηνπο ΓΝΛΔΗΠ θαη ηνλ ΗΑΡΟΝ κπνξεί λα ΑΞΝΡΔΙΔΠΔΗ
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Α/Α:

ΑΗΡΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Από ΟΑΝ

ΘΑΙΝΘΑΗΟΗΛΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΓΖΚΝ ΓΙΘΩΛ ΛΔΟΩΛ 2010
ΘΝΟΗΡΠΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΝΟΗ

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΞΑΗΓΗΝ:
Δπώλπκν.................................................................Όλνκα...................................
νδόο................................................................................Αξ.................ΤΚ................. Πόιε
........................................... Ηκεξνκελία γέλλεζεο ........./.........../..........Εηώλ:

ΔΞΗΘΚΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
1ε Δβδνκάδα
21/6 – 25/6

5ε Δβδνκάδα
19/7 – 23/7

9ε Δβδνκάδα
16/8 – 20/8

2ε Δβδνκάδα
28/6 – 2/7
3ε Δβδνκάδα
5/7 – 9/7
4ε Δβδνκάδα
12/7 – 16/7

6ε Δβδνκάδα
26/7 – 30/7
7ε Δβδνκάδα
2/8 – 6/8
8ε Δβδνκάδα
9/8 – 13/8

10ε Δβδνκάδα
23/8 – 27/8
11ε Δβδνκάδα
30/8 – 3/9
12ε Δβδνκάδα
6/9– 10/9

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ ΓΝΛΔΑ ή ΘΖΓΔΚΝΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ - ΚΗΔΕΜΟΝΑ:
Ονοματεπϊνυμο...........................................................…….........................................................
οδόσ....................................................................................... Αρ ......................ΤΚ…………..………
ΤΗΛ. Σταθερό:...................................Κιν.: ………………............e-mail:…………………..………………….
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ
τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ Γονζασ ι Κθδεμόνασ τθσ/του :
.................................................................................... δθλϊνω ότι : Α) ……. (ΝΑΙ ι ΔΕΝ) ςυμφωνϊ να
ςυμμετζχει ςτισ επιςκζψεισ ςε Αρχαιολογικοφσ – Εκπαιδευτικοφσ χϊρουσ, ςτισ Εξορμιςεισ – Εκδρομζσ
ςτον Υμθττό και ςτα γιπεδα ποδοςφαίρου. Β). Κακθμερινά κα παραλαμβάνει το παιδί από το κλειςτό
Γυμναςτιριο Γλ. Νερϊν ο/θ…………………………………………………………………………….και κανζνασ άλλοσ.

Δθλϊνω παράλλθλα ότι τα ςτοιχεία που δθλϊνω παραπάνω, τα δικαιολογθτικά και θ ιατρικι
βεβαίωςθ που προςκομίηω είναι αλθκι και ότι είμαι:




Δθμότθσ / Κάτοικοσ Γλυκϊν Νερϊν
Κάτοικοσ ........................................

....…/…../2010

………..…...................

(εκεξνκελία)

(ν/ε δει...........)

ΗΑΡΟΗΘΖ ΒΔΒΑΗΩΠΖ
Βεβαηώλεηαη όηη από ην ηαηξηθό ηζηνξηθό θαη ηε θιηληθή εμέηαζε ηνπ/ηεο…………………
…………….……………………………………..…………………..…..δηαπηζηώλεηαη όηη δελ θέξεη
θάπνην ρξόλην ή κεηαδνηηθό λόζεκα, είλαη πγηήο θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε
Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

…...…/....…/2010
Ν ηαηξόο

(ππνγξαθή & ζθξαγίδα)

