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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιθάκης στις 9-9-2020.
Πράξη 118η
Ιθάκη, σήμερα 9 του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως τις 13.00
πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη
συμμετοχή και του Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 4838/7-9-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10
της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020),
καθώς και την νεώτερη με αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους
Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- και τα 17 μέλη του :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

10.
11.
12.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

13.

5.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

14.

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

17.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

9.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (Αύξηση των
ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών / Καθαριστριών
που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας.) και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε
ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης ενόψει έναρξης της σχολικής χρονιάς, αναφέρεται στην
κατωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ι. Τρέλλη :
«Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α ́21/21.02.2016), όπως
αντικαταστάθηκαν από εκείνες του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α ́107/31.07.2017), ορίζονται τα
εξής:
«α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των
εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να
τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης
της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών
τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού
Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την
αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την
αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται,
σύμφωνα με την περίπτωση α', μπορούν, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται
ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και
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σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους». Επιπλέον στην εγκύκλιο
9/8402/16.03.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. επισημαίνεται ότι η έγκριση μπορεί να είναι ολική ή μερική, π.χ.
εργαζόμενος με τρέχον ωράριο είκοσι ωρών εβδομαδιαίως να αιτηθεί τη μετατροπή του ωραρίου του σε
πλήρες (σαράντα ώρες), αλλά το συμβούλιο να καθορίσει ωράριο τριάντα ωρών εβδομαδιαίως.
Με την υπ. Αρ ΔΙΔΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 280/Α) όπως
ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
του Δήμου Ιθάκης με μερική απασχόληση (διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως). Κατόπιν τούτων ο Δήμος
Ιθάκης προέβη στη διαδικασία πρόσληψης πέντε (5) καθαριστριών και τοποθέτησή τους στις σχολικές
μονάδες του Δήμου μας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από 8-9-2020 έως τη λήξη του
διδακτικού έτους.
Και οι πέντε (5) προσελήφθησαν με μερική απασχόληση και τοποθετήθηκαν στα σχολεία ως εξής:
Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο και 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ιθάκης (είκοσι 20 αίθουσες) δύο (2) καθαρίστριες.
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ιθάκης (δέκα εννέα (19) αίθουσες) δύο (2) καθαρίστριες. Δημοτικό
Σχολείο Σταυρού και Νηπιαγωγείο Πλατρειθιά επτά (7) αίθουσες μία (1) καθαρίστρια.
Με βάση τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, κατατέθηκαν αιτήσεις από τις καθαρίστριες που
προσλάβαμε με μερική απασχόληση για αύξηση των ωρών εργασίας τους ώστε να καλυφθούν οι
αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων στις οποίες τοποθετήθηκαν λόγω του μεγάλου
αριθμού αιθουσών που δεν καλύπτεται στο διάστημα της 3ωρης ημερήσιας απασχόλησή τους.
Συγκεκριμένα κατατέθηκαν αιτήσεις με τις οποίες αιτούνται την αύξηση ωραρίου εργασίας μέχρι το
όριο της πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολείων που
έχουν τοποθετηθεί από το κάτωθι προσωπικό :
Η με αριθ. πρωτ,. 4845/7-9-2020 αίτηση της Αντωνάτου Αλεξάνδρας με την οποία αιτείται αύξηση
ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των
τριών σχολείων Γυμνασίου Γενικού Λυκείου και 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης λόγω μεγάλου
αριθμού αιθουσών ( 10 αίθουσες)
Η με αριθ. πρωτ,. 4846/7-9-2020 αίτηση της Κτενά Αρτεμισίας με την οποία αιτείται αύξηση ωραρίου
εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των δύο
σχολείων Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ιθάκης λόγω μεγάλου αριθμού αιθουσών ( 9 αίθουσες)
Η με αριθ. πρωτ,. 4847/7-9-2020 αίτηση της Κουτσουβέλη Πολύμνιας με την οποία αιτείται αύξηση
ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των
δύο σχολείων Δημοτικό Σχολείο Σταυρού και Νηπιαγωγείου Πλατρειθιά λόγω μεγάλου αριθμού αιθουσών
( 7 αίθουσες)
Η με αριθ. πρωτ,. 4858/7-9-2020 αίτηση της Μολφέση Ευσταθίας με την οποία αιτείται αύξηση
ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του
Δημοτικού Σχολείου Ιθάκης λόγω μεγάλου αριθμού αιθουσών (10 αίθουσες)
Η με αριθ. πρωτ,. 4859/7-9-2020 αίτηση της Βλησμά Νίκης με την οποία αιτείται αύξηση ωραρίου
εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των τριών
σχολείων Γυμνασίου Γενικού Λυκείου και 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης λόγω μεγάλου αριθμού
αιθουσών ( 10 αίθουσες)
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω νομοθεσία που προαναφέρθηκε προτείνουμε τα αιτήματα των
καθαριστριών να ικανοποιηθούν, με την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους μέχρι και το ανώτατο όριο της
πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των
πάσης φύσεως αποδοχών τους, έχοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των αιθουσών των σχολικών μονάδων
στις οποίες έχουν τοποθετηθεί και που δεν δύναται να καθαριστούν εντός των τριών ωρών καθημερινά,
ούτε να καλυφθούν από άλλο προσωπικό του Δήμου μας σε συνδυασμό με τους νέους αυστηρούς
υγειονομικούς όρους που θα πρέπει να τηρούνται στα σχολεία στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοΐου COVID 19.
Η επιπλέον δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση του ωραρίου θα καλυφθεί αποκλειστικά από
ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες και άλλα ανειδίκευτα έσοδα.
Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τρέλλης »
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
σύμφωνα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αύξηση του ωραρίου εργασίας του κάτωθι προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
του Δήμου Ιθάκης αναλυτικά ως εξής:
Στην Αντωνάτου Αλεξάνδρα εγκρίνει αύξηση ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους
απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των τριών σχολείων Γυμνασίου Γενικού Λυκείου και
1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης λόγω μεγάλου αριθμού αιθουσών ( 10 αίθουσες)
Στην Κτενά Αρτεμισία εγκρίνει αύξηση ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης για
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των δύο σχολείων Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ιθάκης λόγω μεγάλου
αριθμού αιθουσών ( 9 αίθουσες)
Στην Κουτσουβέλη Πολύμνια εγκρίνει αύξηση ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους
απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των δύο σχολείων Δημοτικό Σχολείο Σταυρού και
Νηπιαγωγείου Πλατρειθιά λόγω μεγάλου αριθμού αιθουσών ( 7 αίθουσες)
Στην Μολφέση Ευσταθία εγκρίνει αύξηση ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δημοτικού Σχολείου Ιθάκης λόγω μεγάλου αριθμού αιθουσών
(10 αίθουσες)
Στην Βλησμά Νίκη εγκρίνει αύξηση ωραρίου εργασίας μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης για
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των τριών σχολείων Γυμνασίου Γενικού Λυκείου και 1ου
Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης λόγω μεγάλου αριθμού αιθουσών (10 αίθουσες)
Η αύξηση ωραρίου εργασίας του ανωτέρω προσωπικού γίνεται για τους λόγους ου αναφέρονται στο
σκεπτικό της εισήγησης και με δεδομένο ότι οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας δεν μπορούν να
καλυφθούν από άλλο προσωπικό του Δήμου μας.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου εργασίας θα
βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων του προϋπ/μού οικον. έτους 2020 και αναλόγως του έτους 2021 :
ΚΑΕ 15.604101 με τίτλο <Τακτικές αποδοχές των καθαριστριών ΙΔΟΧ, των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010).( Χρημ/τηση:
ΥΠΕΣ)> και ΚΑΕ15.6054.01 με τίτλο <Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων>
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου και περίληψή της θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ψηφίζουν θετικά με τις εξής
παρατηρήσεις :
« Στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς , και με νωπές στη μνήμη τις προσπάθειες των Δήμων αλλά
κυρίως των σχολικών καθαριστριών , που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη προσπάθεια να
κρατήσουν τους χώρους των σχολείων καθαρούς εν μέσω του πρώτου κύματος πανδημίας , ο Υπουργός
εσωτερικών , με έγγραφό του στους δήμους γνωστοποίησε την πρόθεση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη , να
αλλάξει το καθεστώς εργασίας των σχ. καθαριστριών . Μίλησε τότε για προσλήψεις καθαριστριών που θα
κάλυπταν τις πάγιες ανάγκες των Δήμων με δεκάμηνες Ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις που θα πληρώνονταν
από πόρους του Υπουργείου εσωτερικών. Χωρίς βέβαια καμία αναφορά για μόνιμες προσλήψεις
καθαριστριών που είναι πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Εντάξει θα έλεγε κανείς, είναι ένα
βήμα.
Από τότε πέρασαν τρεις περίπου μήνες. Έγιναν οι προκηρύξεις προσλήψεων ,κατατέθηκαν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων και έγιναν οι ανακοινώσεις των προσλήψεων. Ιδού το θαύμα:
Για το Δήμο Ιθάκης:



Νηπιαγωγείο στο Βαθύ
Δημοτικό σχολείο στο Βαθύ
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Γυμνάσιο
Λύκειο
ΕΠΑΛ
Δημοτικό στο Σταυρό και
Νηπιαγωγείο στο Πλατρειθιά.

Δηλαδή για 7 σχολεία εγκρίθηκαν 5 καθαρίστριες ,ναι καλά το διαβάσατε 5 και μάλιστα μειωμένου ωραρίου
(τρεις ώρες κάθε μία)
Δεν ξέρουμε με βάση ποια στοιχεία προέβη το Υπουργείο σε τέτοια απόφαση. Με στοιχεία από τους
διευθυντές των σχολείων; Με στοιχεία των σχολικών επιτροπών; Με στοιχεία των Δήμων; Όπως και να είναι
όμως , όποιος και να έχει την ευθύνη , νομίζουμε ότι ο εμπαιγμός των εργαζομένων , των μαθητών , των
γονιών τους , και των εκπαιδευτικών πάει σύννεφο και ταιριάζει απόλυτα με την πολιτική των κυβερνήσεων
της τωρινής, ΝΔ αλλά και των προηγούμενων ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ,ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και πάει λέγοντας. Την πολιτική
που συνθλίβει τα δικαιώματα των εργαζομένων , τους κρατάει σε ομηρία πετώντας τους κατά καιρούς
ξεροκόμματα ,ενώ από την άλλη ικανοποιεί όλα τα αιτήματα του Ελληνικού Κεφαλαίου.
Σε συνθήκες υγειονομικώς δύσκολες και ενώ αναμένεται το 2 ο κύμα της πανδημίας , θα θέλαμε να
ρωτήσουμε όποιον ενεπλάκη στη διαδικασία .
Η καθαρίστρια ας πούμε που προσλήφθηκε για το νηπιαγωγείο στον Πλατρειθιά και για το Δημοτικό του
Σταυρού , πως θα προλαβαίνει μέσα σε τρείς ώρες να καθαρίζει 5 αίθουσες 1 γραφείο τους διαδρόμους και
τις τουαλέτες στο Δημοτικό Σχολείο και η ίδια να πηγαίνει με ίδια μέσα περίπου 7 χιλιόμετρα παραπέρα για
να καθαρίζει 2 αίθουσες τους διαδρόμους και τις τουαλέτες στο Νηπιαγωγείο του Πλατρειθιά:
Οι δύο καθαρίστριες που προσλήφθηκαν για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο στο Βαθύ , πως θα
προλαβαίνουν μέσα σε τρεις ώρες να καθαρίζουν ένα διώροφο κτίριο (τριώροφο με το υπόγειο) με 7 αίθουσες
διδασκαλίας γυμναστήριο αμφιθέατρο τουαλέτες διαδρόμους και σκάλες στο Δημοτικό και μετά να πηγαίνουν
δύο περίπου χιλιόμετρα μακριά για το Νηπιαγωγείο με τις 2 αίθουσες το γραφείο το διάδρομο και τις τουαλέτες;
Οι δύο καθαρίστριες που προσλήφθηκαν για το κτίριο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνάσιο – ΓΕΛ
– ΕΠΑΛ – πως θα προλαβαίνουν μέσα σε τρεις ώρες να καθαρίζουν 14 αίθουσες γυμναστήριο εργαστήρια
αμφιθέατρο βιβλιοθήκη 4 γραφεία καθηγητών και τουαλέτες;
Φανταστείτε τώρα όλα αυτά να γίνονται σε κάθε διάλλειμα έστω και τα μισά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα
υγιεινής για τη φετινή σχολική χρονιά.
Στη διαδικασία αυτή των προσλήψεων και τις κοροϊδίας των εργαζομένων τη κύρια ευθύνη έχει το
υπουργείο που για μια ακόμα φορά παίζει με τις ανάγκες και τις τύχες του λαού , αλλά λίγο ή πολύ έχει ευθύνη
και όποιος με τον ένα ή άλλο τρόπο πήρε μέρος σε αυτή τη διαδικασία.
Εμείς καταγγέλλουμε την σκληρή αυτή πολιτική που ασκείται σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και που
απότοκό της είναι και αυτή η εξέλιξη στο θέμα των σχ. Καθαριστριών , συμφωνούμε όπως λέει και η εισήγηση
να αυξηθεί το ωράριο όλων των εργαζομένων μέχρι αυτό της πλήρους απασχόλησης και συγχρόνως
προτείνουμε να συνδράμει ο Δήμος με το απαραίτητο προσωπικό από το προσωπικό της κοινωφελούς
εργασίας για να καλυφθούν οι αυξημένες λόγω της πανδημίας ανάγκες.
Συγχρόνως καλούμε το Δήμαρχο και την πλειοψηφία να ξεκινήσει κάθε απαραίτητη διαδικασία για τη
μονιμοποίηση του προσωπικού καθαρισμού των σχολείων.
Μαυροκέφαλος Νώντας – Ταφλαμπάς Αλέξανδρος – Πατσαλιάς Σάββας - Περίχαρος Βασίλης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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