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ΘΕΜΑ: “Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξόζιεςε ελόο (1) ηδησηηθνύ θύιαθα ζήξαο
από ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ γηα ηελ Κάξπαζν (Π.Ε.
Δσδεθαλήζνπ) ”

Η Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 267 παξάγξαθνο 3
ηνπ Ν.Γ.86/69, ηεο ππ’ αξηζκ. 103351/2412/9-7-2009 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (Φ.Δ.Κ. 1377/Β/10-7-2009),
ηνπ άξζξνπ 55 παξ. 3 ηνπ Ν.4178/2013 (Φ.Δ.Κ. 174/Α/8-8-2013) θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 11 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 25εο/10/2017, θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ
αίηεζε, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, γηα ηελ πξόζιεςε από ηελ Α΄
Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ, ελόο (1) ηδηώηε σο ηδησηηθνύ θύιαθα ζήξαο, κε
ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο έμη (6) κελώλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ηζάξηζκεο ζέζεηο
ηδησηηθώλ θπιάθσλ ζήξαο ζηελ Κάξπαζν (Π.Δ. Γσδεθαλήζνπ). Ο Δξγνδόηεο δηθαηνύηαη λα παξαηείλεη
θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ ηε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζπκβαηηθνύο
ρξόλνπο ή λα ηελ κεηαηξέςεη ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ.
Ο θάζε ππνςήθηνο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηάο ηνπ απνδέρεηαη ηα παξαθάησ:
1. Θα πξνζιεθζεί κε εξγνδόηε ηνπ ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ θαη ηόπν
παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ νιόθιεξε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα επζύλεο ηνπ εξγνδόηε απηνύ. Μεηά ηελ
πξόζιεςή ηνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ Κάξπαζν, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ. Από ηε ζέζε
απηή ν πξνζιακβαλόκελνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θηλείηαη νπνηεδήπνηε εληόο ηνπ 24ώξνπ γηα ηελ
θάιπςε ηεο αλάγθεο ζεξνθύιαμεο αλάινγα κε ηηο εληνιέο πνπ ζα ηνπ δίλνληαη.
2. Τν σξάξην ζα είλαη ειαζηηθό, θαζνξηδόκελν από ηνλ εξγνδόηε, είηε σο ζπαζηό (νξηζκέλεο ώξεο πξσί
ή νξηζκέλεο απόγεπκα – νξηζκέλεο λύθηα) είηε σο βάξδηεο θιπ, νη δε εκέξεο αλαπαύζεώο ηνπ ζα
θαζνξίδνληαη εβδνκαδηαίσο, ειαζηηθά, κε βάζε ην γεγνλόο όηη ε ζήξα αζθείηαη θπξίσο ζε εκέξεο αξγηώλ
κε αληίζηνηρε αλαγθαηόηεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ θαηά ηηο εκέξεο απηέο.
3. Σηα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ ηδησηηθνύ θύιαθα ζήξαο πεξηιακβάλνληαη:
α. Η ζπλερήο θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηνπο ηόπνπο άζθεζεο ηεο ζήξαο, θαηαθύγηα ζεξακάησλ θιπ,
όπνπ ζα κεηαθηλείηαη κε νρήκαηα ησλ Κπλεγεηηθώλ Οξγαλώζεσλ.
β. Η δηελέξγεηα ειέγρσλ, θαη ινηπώλ πξάμεσλ ζε εθηέιεζε ησλ επηηαγώλ ηεο πεξί ζήξαο λνκνζεζίαο.
γ. Η θαηαγγειία νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή ζπκβάληνο θαηαζηξνθήο ηεο ζεξακαηηθήο παλίδαο θαη ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα.
δ. Η πξόιεςε θαη έγθαηξε εηδνπνίεζε γηα ηελ θαηαζηνιή ππξθαγηώλ.
ε. Η ππνρξέσζή ηνπ λα παξαθνινπζεί ηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηεο εξγνδόηξηαο ζε ζέκαηα
ζεξακαηνπνλίαο, δαζνπνλίαο θιπ.
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ζη. Η ππνρξέσζή ηνπ λα ζπλδξάκεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ πινπνίεζε έξγσλ βειηίσζεο
βηνηόπσλ, εξεπλώλ, δξάζεσλ θαη θαηακεηξήζεσλ ζεξακάησλ πνπ ζα δεηεζνύλ από ηνλ εξγνδόηε
ηνπ.
4. Τν πξώην δίκελν ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ζα απνηειεί δνθηκαζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ
νπνία ε Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε κνλνκεξή ηεο
δήισζε λα ιύζεη αδεκίσο ηελ ζύκβαζε πξόσξα.

1. Σόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
α. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθέο αηηήζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 3 ηεο παξνύζεο κέρξη θαη ηελ 17ε Ννεκβξίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη από ώξα 9:00 έσο θαη 14:00 ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο, Πεηξαηώο 1-5 (θηίξην Πιάδα), 4νο
όξνθνο, ζηα Φαληά. Τειέθσλν επηθνηλσλίαο 2821098147. E-mail: akokd@otenet.gr
β. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο ρσξίο δηνξζώζεηο θαη ζβεζίκαηα θιπ, δηαθνξεηηθά
δε ζα γίλνληαη δεθηέο.
γ. Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο θαη ηαρπδξνκηθώο ζηελ έδξα ηεο Α' Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε λα έρνπλ ζθξαγίδα απνζηνιήο κέρξη ηελ 17ε Ννεκβξίνπ 2017,
εκέξα Παξαζθεπή.
2. Πξνζόληα θαη πξνϋπνζέζεηο ππνςεθίσλ ηδησηηθώλ θπιάθσλ ζήξαο
Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνζιεθζνύλ από ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο &
Δσδεθαλήζνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα θαη πξνϋπνζέζεηο, θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο:
1. Ιζαγέλεηα: Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Όζνη έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε
πνιηηνγξάθεζε κπνξνύλ λα πξνζιεθζνύλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ελόο (1) έηνπο από ηελ
απόθηεζή ηεο κέρξη ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο.
2. Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ: Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο.
3. Ηιηθία πξόζιεςεο: Καηώηεξν όξην πξόζιεςεο νξίδεηαη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη αλώηαην ην
35ν έηνο.
4. Τίηινη ζπνπδώλ: Γηθαίσκα πξόζιεςεο έρνπλ νη θάηνρνη:
Απνιπηήξηνπ Τίηινπ Δληαίνπ Λπθείνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Λπθείνπ Γεληθήο
Καηεύζπλζεο ή άιινπ ηζόηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο ή Πηπρίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ Σπνπδώλ Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ ή
απνιπηεξίνπ δηπιώκαηνο ηνπ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(Ο.Δ.Δ.Κ.) επηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο εηδηθόηεηαο «Δηδηθόο
Γαζηθήο Πξνζηαζίαο» ησλ Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.).
5. Υγεία: Ψο ηδησηηθνί θύιαθεο ζήξαο πξνζιακβάλνληαη όζνη έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή
θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο θαη
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ηνύην λα βεβαηώλεηαη από έλα ηαηξό κε εηδίθεπζε ζηελ Παζνινγία θαη έλα ηαηξό κε εηδίθεπζε
ζηελ Χπρηαηξηθή, δεκνζίνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο.
6. Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε: Γελ πξνζιακβάλνληαη σο
ηδησηηθνί θύιαθεο ζήξαο:
i.

Όζνη θαηαδηθάζηεθαλ ακεηάθιεηα γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα
θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία
δηθεγόξνπ, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’
ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο
γελεηήζηαο δσήο.

ii. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα παξάβαζε ηνπ λόκνπ πεξί ζήξαο θαη ηνπ
λόκνπ πεξί όπισλ.
iii. Όζνη ηεινύλ είηε ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), είηε ππό
επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), είηε ππό ζπλδπαζκό ησλ δύν
πξνεγνπκέλσλ.
7. Απόιπζε από άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνύο ιόγνπο: Γελ πξνζιακβάλνληαη σο ηδησηηθνί θύιαθεο
ζήξαο, όζνη απνιύζεθαλ, από αληίζηνηρε ζέζε ηδησηηθνύ θύιαθα ζήξαο, ιόγσ πεηζαξρηθνύ
παξαπηώκαηνο θαη εθδόζεθε ε ζρεηηθή απόθαζε άξζεο ηεο αλαγλώξηζήο ηνπ γηα ην ιόγν απηό.
8. Να είλαη θάηνρνη άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ γηα έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ.

3. Δηθαηνινγεηηθά ππνςεθίσλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο
(ζπλ. ΕΝΣΤΠΟ 3)
1. Αίηεζε, ζύκθσλα κε ην έληππν πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο &
Δσδεθαλήζνπ.
2. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 όηη νη ππνςήθηνη απνδέρνληαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο
πξνθήξπμεο, έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε πξνζόληα θαη
όηη ηα αλαθεξόκελα ζηελ αίηεζε ηνπο ζηνηρεία είλαη αιεζή. Σηελ ίδηα δήισζε αλαθέξνπλ όηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε
(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, θαηαπίεζε, απηζηία
πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο δσήο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα παξάβαζε
ηνπ λόκνπ πεξί ζήξαο θαη ηνπ λόκνπ πεξί όπισλ θαη όηη δελ ηεινύλ είηε ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), είηε ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή),
είηε ππό ζπλδπαζκό ησλ δύν πξνεγνπκέλσλ θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο άλδξεο όηη έρνπλ ππεξεηήζεη
ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ζην Σηξάηεπκα σο ηθαλνί θαηεγνξίαο Ι1 - Ι2 ή έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από
ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο όρη όκσο γηα ιόγνπο πγείαο.
3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο
4. Πξόζθαην Πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο.
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4. Δηθαηνινγεηηθά όζσλ θιεζνύλ γηα πξόζιεςε.
Όζνη θιεζνύλ γηα πξόζιεςε είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ επί πιένλ ηα αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
1. Δπηθπξσκέλν Φσηναληίγξαθν απνδεηθηηθνύ απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ζπνπδώλ ή βεβαίσζε ηζνηηκίαο ή
ηζνδπλακίαο βαζκνινγίαο πηπρίνπ ζε πεξίπησζε πηπρίνπ αιινδαπήο
2. Πηζηνπνηεηηθό Σηξαηνινγίαο ηύπνπ Α
3. Πηζηνπνηεηηθό Δηζαγγειίαο όηη δε δηώθνληαη
4. Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ
5. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
6. Πηζηνπνηεηηθά πγείαο ρνξεγνύκελα από Παζνιόγν θαη Χπρίαηξν Ιαηξό Γεκνζίνπ Ννζειεπηηθνύ
Ιδξύκαηνο.
5. Σξόπνο δηακόξθσζεο ηνπ ηειηθνύ Πίλαθα Καηάηαμεο
α. Η εξγνδόηξηα Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ, αθνύ ζπγθεληξώζεη ηηο
αηηήζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζπληάζζεη ηνλ πίλαθα πξνζιακβαλνκέλσλ,
ζπλεθηηκώληαο θαηαξράο ην εάλ δηαζέηνπλ ηα πξνζόληα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο (όπσο απηά πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξαγξ. 2 ηεο παξνύζεο). Σηε ζπλέρεηα ε θαηάηαμε ζα γίλεη κε ην ζύζηεκα ηεο κνξηνδόηεζεο, ην
νπνίν ζα ιακβάλεη ππόςε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ δαζνπξνζηαζίαο ή δαζνπνλίαο θαη ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ.
β. Ο αξηζκόο ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξώλεη ν θάζε ππνςήθηνο θαζνξίδεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν :
1. Πηπρίν Τ.Δ.Ι. Γαζνπνλίαο

30 κόξηα

2. Πηπρίν Ι.Δ.Κ. Γαζνπξνζηαζίαο

25 κόξηα

3. Έγγακνο

4 κόξηα

4. Γηα θάζε παηδί

3 κόξηα

γ. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ζηε ζεηξά έληαμεο θαηά πξνηεξαηόηεηα ν έρσλ κεγαιύηεξε
πξνϋπεξεζία σο ζεξνθύιαθαο, αθνινύζσο απηόο πνπ θαηέρεη ηίηιν ζπνπδώλ Τ.Δ.Ι. Γαζνπνλίαο, ζηε
ζπλέρεηα απηόο πνπ έρεη πηπρίν Ι.Δ.Κ. Γαζνπξνζηαζίαο. Σε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη
εθείλνο πνπ είλαη έγγακνο κε ηα πεξηζζόηεξα παηδηά. Σε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ν έρσλ
ηε κηθξόηεξε ειηθία. Σε πεξίπησζε θαη λέαο ηζνβαζκίαο γίλεηαη θιήξσζε από ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή
Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ παξνπζία ησλ ηζνβαζκνύλησλ ππνςεθίσλ.

6. Πίλαθαο Καηάηαμεο
α. Μεηά ην ηέινο ησλ δηαδηθαζηώλ ε Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ ζπληάζζεη
Πίλαθα κε ηε ζεηξά Καηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ζηνλ νπνίν θαίλεηαη αλαιπηηθά ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ
πνπ ζπγθέληξσζαλ. Ταπηόρξνλα ν Πίλαθαο αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηεο Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία
Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ θαη εηδνπνηνύληαη νη επηηπρόληεο λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ζε ζύληνκε ηαθηή πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζην έγγξαθν πξόζθιεζεο,
β. Όζνη πξνζθιεζέληεο δελ πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ 4 ηεο παξνύζεο ή απηά δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηελ αίηεζή ηνπο, απνθιείνληαη ησλ πεξαηηέξσ δηαδηθαζηώλ θαη γηα πξόζιεςε θαιείηαη
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ν ακέζσο επόκελνο ππνςήθηνο ηνπ Πίλαθα Καηάηαμεο. Παξάιιεια θηλείηαη ε δηαδηθαζία πνηληθνύ
ειέγρνπ γηα ςεπδή δήισζε, εάλ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην.
γ. Ο Πίλαθαο Καηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνέθπςε από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα ηζρύεη γηα έμη
(6) κήλεο κεηά ηελ πξόζιεςε ησλ ηδησηηθώλ θπιάθσλ ζήξαο. Σε νπνηαδήπνηε απνρώξεζε ή ιύζε ηεο
ζύκβαζεο πξνζιεθζέληνο, ή ηελ θάιπςε λέαο ζέζεο εξγαζίαο ζηελ Π.Δ. Γσδεθαλήζνπ (πνπ ηπρόλ
πξνθύςεη), εληόο ηνπ πξναλαθεξζέληνο εμακήλνπ, λέα πξόζιεςε ζα γίλεηαη από ηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο
ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ, γηα λέα πξόζιεςε ζα απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο
πξνο ηνύην πξνθήξπμεο.

7. Πίλαθαο Δηαλνκήο
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ παξνύζα πξνθήξπμε θαη ηε ζρεηηθή αίηεζε
πξόζιεςεο από ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Δσδεθαλήζνπ, πνπ απνηειεί ηελ
εξγνδόηξηα ηνπ ηδησηηθνύ θύιαθα ζήξαο.

Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Γ. Φαβαιεδάθεο

Κ. Καθαβειάθεο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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