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Ππορ:
1. Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ΡΔΑΔΡΓΔΑΞΙ
2. Ξξόεδξν θαη κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ΡΔΑΔΡΓΔΑΞΙ
3. Όινπο ηνπο Αληηπξνζώπνπο ΡΔΑΔΡΓΔΑΞΙ
Κοινοποίηζη:
1. Αξρεγείν Διιελ. Αζηπλνκίαο
2. Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο Σώξαο
3. Γηεζλή Έλσζε Αζηπλνκηθώλ/ Διιεληθό Δζληθό Ρκήκα
4. Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο: α) θ. ΟΝΠΠΖ Γεώξγην-Ινγηζηή
β) θ. ΓΝΒΗΡΠΑ Ξεξηθιή – Γηθεγόξν
γ) θ. ΣΟΠΑΦΖ Πσηήξην– Νηθνλνκνιόγν /Ππληνληζηή Δπελδπηηθήο
Δπηηξνπήο
ΘΕΜΑ: « 4η Γενική ςνέλεςζη Ανηιπποζώπυν ΣΕΑΕΣΔΕΑΠΛ»
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΡΔΑΔΡΓΔΑΞΙ, έρνληαο ππ’ όςηλ ην άξζξν 12 παξ. ΗΗ ηνπ Θαηαζηαηηθνύ
ηνπ Ρακείνπ, πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ηνπο
Αληηπξνζώπνπο θαη ηα κέιε ηνπ ΡΔΑΔΡΓΔΑΞΙ ζηελ Αζήλα, ηελ Ρξίηε 29-09-2015 και ώπερ
09:00-17.00, ζην μελνδνρείν ΡΗΡΑΛΗΑ , επί ηεο νδνύ Ξαλεπηζηεκίνπ 52, ζε ηέηαξηε ζπλεδξίαζε, γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ κε ηα παξαθάησ ζέκαηα Ζκεξήζηαο δηάηαμεο.

1.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Θέμαηα ππο ημεπηζίαρ διαηάξευρ:
α) ραηξεηηζκνί πξνζθεθιεκέλσλ

ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.
θα ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ Θσλ/ληά

β) παξνπζίεο αληηπξνζώπσλ - απαξηία

ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ Γ.Π.

γ) εθινγή πξνέδξνπ θαη γξακκαηέσλ ηεο 4εο Γ.Π.

θα ΑΛΡΥΛΗΝ Έθε

δ) θαηάζεζε ζεκάησλ από Αληηπξνζώπνπο εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.

ε) έγθξηζε ζεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο
2.

Έγθξηζε Ξεπξαγκέλσλ Γ.Π. Έηνπο 2014

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.
θ. ΚΑΟΝΛΡΑΠ

3.
4

Ηζνινγηζκόο Σξήζεσο 2014 & Έθζεζε Διεγθηή Νξθσηνύ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ Γ.Π.

Ινγηζηή

θ. ΡΠΑΓΑΛΝΠ

Έθζεζε Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
θ. ΘΑΟΘΑΙΖΠ

5

ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΣΕΑΕΣΔΕΑΠΛ

5.1

Αλαινγηζηηθή ελεκέξσζε

ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ

ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ PRUDENTIAL
5.2
5.3

Δλεκέξσζε γηα ηε Κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηνπ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ
Ρακείνπ

INFORMATICS

Ππληνληζηήο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο Ρακείνπ

θ.

ΣΟΠΑΦΖΠ

PRUDENTIAL
Πσηήξηνο,

Νηθνλνκνιόγνο
5.4

Γηαρεηξηζηηθή εηαηξεία Θεθαιαίσλ ALPHA TRUST

6

Ξξνϋπνινγηζκόο Έηνπο 2015 & Ξξνβιέςεηο

ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ALPHA TRUST
θ. ΟΝΠΠΖΠ Γεώξγηνο, ινγηζηήο
Ρακείνπ

7

Δπελδπηηθή Ξνιηηηθή

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ Γ.Π. θ. ΡΠΑΓΑΛΝΠ

8

α) Δλεκέξσζε Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ ,Γξακκαηείαο &

Ξξόεδξνο ΓΠ θ. ΚΑΟΝΛΡΑΠ

εγγξαθώλ λέσλ κειώλ

Γελ. Γξακκ. θα ΑΛΡΥΛΗΝ Έθε

β) Ππδήηεζε ιεπηνκεξεηώλ θαη δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηηο
εθινγέο αλάδεημεο λένπ ΓΠ, ΔΔ θαη Αληηπξνζώπσλ
ΡΔΑΔΡΓΔΑΞΙ ηεο 5/10/2015
9

ΣΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΕΙ:

9.1

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ 3Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Ζ

ΞΑΟΝΠΑ

ΓΔΛΗΘΖ

ΠΛΔΙΔΠΖ

ΑΞΝΓΔΣΔΡΑΗ,

ΔΞΗΘΟΥΛΔΗ ΘΑΗ EΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΔΗ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΝΠ ΡΗΠ
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΡΝ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΝΞΥΠ ΑΡΔΠ
ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ

ΑΞΝ

ΡΖΛ

3Ζ

Γ.Π

ΞΝ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. θ. ΚΑΟΝΛΡΑΠ

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΔ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ

ΡΖΛ

ΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΠ

04/11/2014
ΞΝΤΖ

ΘΑΗ

ΠΡΖ
ΡΑ

ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ.
9.2

Άξζξν 1
Ρξνπνπνίεζε άξζξνπ 1
ύζηαζη – Επυνςμία – Έδπα – θπαγίδα
Ππληζηάηαη λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε
ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π θ. ΚΑΟΝΛΡΑΠ
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΡΑΚΔΗΝ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΘΥΛ,
ΞΟΝΠΒΔΠΡΥΛ ΘΑΗ ΙΗΚΔΛΗΘΥΛ – ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ
ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ (θαινύκελν εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο
Ρ.Δ.Α.A.Ξ.Ι. - Λ.Ξ.Η.Γ.)». Πηελ αγγιηθή γιώζζα θαη γηα ηηο
δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ Ρακείνπ, ε επσλπκία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη «OCCUPATIONAL INSURANCE
FUND OF POLICE, FIRE SERVICE AND COAST GUARD
OFFICERS».
Ρν Ρακείν δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 λ.
3029/2002 (ΦΔΘ Α. 160) θαη ηνπ αξ. 12 ηνπ λ. 3385/2005,
όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ, ησλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηώλ
εθδνζεηζώλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ από ην θνηλνηηθό
δίθαην πνπ ελζσκαηώλεηαη ζηελ Δζληθή Λνκνζεζία θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. πάγεηαη ζηελ
επνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Ξξόλνηαο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο
Αξρήο.
Έδξα ηνπ Ρακείνπ είλαη ε Αζήλα. Ρα γξαθεία ηνπ Ρακείνπ
κπνξνύλ λα κεηαθέξνληαη ζηνπο δήκνπο ηεο
αξκνδηόηεηαο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ, κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ απηνύ, ρσξίο λα απαηηείηαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
Ρν Ρακείν ιεηηνπξγεί παλειιαδηθά. Ρν Γηνηθεηηθό
Ππκβνύιην κε απόθαζε ηνπ κπνξεί λα ηδξύεη
ππνθαηαζηήκαηα ή άιια γξαθεία θαη εγθαηαζηάζεηο θαη λα
δηνξίδεη αληηπξνζώπνπο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε πόιε ηεο
Διιάδνο ή ηεο αιινδαπήο. Νη ζρεηηθέο απνθάζεηο
θνηλνπνηνύληαη ζην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο.
Ρν Ρακείν αλαγλσξίδεη ηελ κέρξη ζήκεξα ζπκβνιή ηνπ
Δζληθνύ Ρκήκαηνο ηεο Γηεζλνύο Δλώζεσο Αζηπλνκηθώλ
ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαη απνδέρεηαη ηελ κειινληηθή
ζπλδξνκή ησλ κειώλ ηεο Γηεζλνύο Δλώζεσο
Αζηπλνκηθώλ, ηόζν ηνπ Δζληθνύ Ρκήκαηνο όζν θαη ησλ
Ρνπηθώλ Γηνηθήζεσλ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.
Ζ ζθξαγίδα ηνπ Ρακείνπ είλαη ζηξνγγπιή, θέξεη
πεξηκεηξηθά ηελ επσλπκία απηνύ T.Δ.Α.Α.Ξ.Ι.-Λ.Ξ.Η.Γ.,
κεηαμύ δύν επάιιεισλ θύθισλ, ζην κέζν ην έηνο ίδξπζήο
ηνπ (2009) θαη γξακκηθά ην ράξηε ηεο Διιάδνο.

9.3

Άπθπο 10
Εκλογή ηος Δ..,ηηρ Γ.. και ηηρ Ελεγκηικήρ
Επιηποπήρ.
Ρν

Ρ.Δ.Α.Δ.Ρ.Γ.Δ.Α.Ξ.Ι.

δηνηθείηαη

από

επηακειέο

Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην (Γ.Π.), ην νπνίν εθιέγεηαη από ηα

Ρξνπνπνίεζε άξζξνπ 10

αζθαιηζκέλα κέιε κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη γηα 4εηή
ζεηεία. Νη εθινγέο δηελεξγνύληαη ηελ ίδηα εκέξα ζηελ έδξα

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π θ. ΚΑΟΝΛΡΑΠ

θάζε Λνκνύ από ηελ θαηά ηόπνλ αξκόδηα (πξνζηίζεηαη ):3ε

κειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία πξνεδξεύεηαη από
Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν. (δηαγξάθνληαη 2 ιέμεηο θαη
πξνζηίζεηαη): ην αξραηόηεξν αζθαιηζκέλν κέινο .

Οι

ςποτήθιοι

οθείλοςν

να

παπαδίδοςν

ηην

ςποτηθιόηηηά ηοςρ ππο είκοζι (20) ηοςλάσιζηον
ημεπών

από

διεξαγυγήρ

ηην

ηυν

καθοπιζθείζα

εκλογών.

Με

ημεπομηνία ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ

απόθαζη

ηος

Διοικηηικού ςμβοςλίος, η οποία λαμβάνεηαι με
ηην απόλςηη πλειοτηθία ηυν παπόνηυν μελών,
δύναηαι να ηποποποιείηαι η υρ άνυ πποθεζμία.
Ρα κέιε θάζε (πξνζηίζεηαη ):3ε κεινύο Λνκαξρηαθήο
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο επηιέγνληαη κε θιήξσζε κεηαμύ
ησλ αζθαιηζκέλσλ θάζε Λνκνύ. Ζ αξκόδηα γηα ηελ
δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ (πξνζηίζεηαη ): 3ε κειήο Θεληξηθή
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (πξνζηίζεηαη : κε πξόεδξν ην

αξραηόηεξν αζθαιηζκέλν κέινο) ζπγθξνηείηαη ζηελ έδξα
ηνπ Ρ.Δ.Α.Δ.Ρ.Γ.Δ.Α.Ξ.Ι., πνπ είλαη ν Λνκόο Αηηηθήο,
θαηόπηλ θιεξώζεσο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Λνκνύ Αηηηθήο
θαη πξνεδξεύεηαη επίζεο από Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν.(
δηαγξάθνληαη 2 ιέμεηο θαη πξνζηίζεηαη): ην αξραηόηεξν

αζθαιηζκέλν κέινο .
Από ηνπο ίδηνπο αζθαιηζκέλνπο επηιέγνληαη επίζεο κε
θιήξσζε θαη ηα κέιε ησλ επηκέξνπο (πξνζηίζεηαη ):3ε

κειώλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Λνκνύ Αηηηθήο.
Ρα επηά (7) ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.Π., ηα επηά (7)
αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη ηα ηξία (3) κέιε ηεο Διεγθηηθήο

Δπηηξνπήο κε ηξία αλαπιεξσκαηηθά, εθιέγνληαη κε εληαίν
παλειιαδηθό ςεθνδέιηην, ελώ ζε θάζε Λνκό ζα ππάξρεη
θαη εηδηθόο Ξίλαθαο κε ηα νλόκαηα ππνςεθίσλ γηα ηελ
ζέζε ηνπ κνλαδηθνύ (1) αληηπξνζώπνπ (πξνζηίζεηαη): θαη

δπν αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ εθάζηνπ Λνκνύ ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηνπ Ρακείνπ. Ρν ςεθνδέιηην γξάθεη ζην επάλσ
κέξνο

κε

θεθαιαία

γξάκκαηα

ηε

θξάζε

ΚΔΙΖ

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ θαη αθνινπζνύλ ηα νλόκαηα
ησλ ππνςεθίσλ κειώλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Θαηόπηλ,
γξάθεηαη ε θξάζε ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ θαη αθνινπζνύλ
κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλόκαηα ησλ
ππνςεθίσλ κειώλ. Ρέινο, ππό ηνλ ηίηιν ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΝΠ
ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ
ππνςεθίσλ αληηπξνζώπσλ ηνπ εθάζηνηε Λνκνύ. Νη
ςεθνθόξνη ζεκεηώλνπλ κε κπιε ζηπιό κέρξη επηά (7)
ζηαπξνύο πξνηίκεζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ΡΑΘΡΗΘΥΛ
ΚΔΙΥΛ, κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο γηα ηελ
αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΔΦΝΟΔΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ θαη
έλαλ (1) ζηαπξό γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ
Γ.Π (πξνζηίζεηαη ): θαη από έλα ζηαπξό γηα ην θάζε
αλαπιεξσκαηηθό κέινο. Θάζε άιιν ζεκείν επί ηνπ
ςεθνδειηίνπ απνηειεί ιόγν αθπξόηεηάο ηνπ.
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξνληίδεη ..............Θεληξηθή
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.»
9.4

Άπθπο 39: Ξνζό Αλαπιήξσζεο Δηζνδήκαηνο Ιόγσ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π θ. ΚΑΟΝΛΡΑΠ

Λνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο:

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ Ζ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΛΑ

Ζ απνδεκίσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ιόγσ ηεο εηζαγσγήο

ΜΔΘΗΛΑ ΑΞΝ ΡΖΛ 4Ζ ΚΔΟΑ (2014)

ηνπ ζην λνζνθνκείν μεθηλά από ηελ 9ε κέξα λνζειείαο
α) 1ε κέξα λνζειείαο γηα ηα κέιε ελ ώξα ππεξεζίαο
β) 4ε κέξα λνζειείαο γηα ππόινηπεο πεξηπηώζεηο

9.5

Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ πξόζθιεζή ζαο γηα θαηάζεζε ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΝΠ
πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζηελ
KOZANHΠ
θ.
4ε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ζέινληαο λα κεηαθέξσ ηελ
επηζπκία ζπλαδέξθσλ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Ρακείνπ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ
αιιά ζέινπλ λα εγγξαθνύλ, πξνηείλσ λα εληαρζεί ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Ππλέιεπζεο ην ζέκα ηεο
δπλαηόηεηαο ζπλέρηζεο θαηαβνιήο εηζθνξώλ από κέιε
ηνπ Ρακείνπ θαη κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο.
Δπεηδή ην Ρακείν πξέπεη λα δηεπξύλεη ηνλ αξηζκό ησλ
κειώλ ηνπ, εθηηκώ όηη εάλ
ππήξρε ε δπλαηόηεηα ζε ζπλαδέξθνπο κε αξθεηά ρξόληα
ππεξεζίαο, πνπ βξίζθνληαη ζηε δύζε ηεο θαξηέξαο ηνπο θαη
δελ είλαη κέιε ηνπ Ρακείνπ, λα ζπλερίζνπλ λα είλαη κέιε
θαη κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, ζα είρε ζεηηθό αληίθηππν
ηόζν γηα ην Ρακείν
όζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο.
Φπζηθά είλαη θαηαλνεηό όηη θάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα
γίλεη ππό πξνϋπνζέζεηο θαη γη΄ απηό ην ιόγν ζα
πξνζπαζήζσ λα γίλσ ιίγν πην αλαιπηηθόο.
1. Ξξέπεη ην κέινο λα ην επηζπκεί.
2. Λα ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε – ππεύζπλε δήισζεο
ώζηε ηα ρξήκαηα γηα ηε κεληαία εηζθνξά λα θξαηνύληαη
απεπζείαο από ηε ζύληαμή ηνπ.
3. Δπεηδή ειινρεύεη ν θίλδπλνο λα είλαη πεξηζζόηεξεο νη
πεξηπηώζεηο ηεο εθάπαμ παξνρήο πνπ ζα ρνξεγεζνύλ
ζ΄απηή ηελ θαηεγνξία ησλ κειώλ όπνπ πξόθεηηαη
γηα κεγαιύηεξα ειηθηαθά κέιε, ζα κπνξνύζε λα ηεζεί σο
δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθό πσο ηα κέιε ηνπ Ρακείνπ
κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ λα είλαη κέιε θαη κεηά ηελ
απνζηξαηεία θαη γηα δηάζηεκα (ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη)
πέληε εηώλ.
4. Ζ εθάπαμ παξνρή ηνπ Θιάδνπ Αιιειεγγύεο ζε

ΛΝΚΝ
ΙΗΡΠΗΝΠ

πεξίπησζε ζαλάηνπ ή Κόληκεο Νιηθήο Αληθαλόηεηαο πνπ
ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ησλ κειώλ πνπ έρνπλ
ζπληαμηνδνηεζεί, λα είλαη ζην κηζό ή ζην 1/3 ηεο εθάζηνηε
εθάπαμ παξνρήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο ελ ελεξγεία
ζπλαδέξθνπο – κέιε.
10.

ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ

11.

ΙΝΗΞΑ ΘΔΚΑΡΑ – ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ -ΑΞΝΟΗΔΠ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π θ. ΚΑΟΝΛΡΑΠ

Για ηο Διοικηηικό ςμβούλιο
Με εκηίμηζη
Ο Ππόεδπορ
ΜΑΡΟΤΝΣΑ Νικόλαορ

Η Γενική Γπαμμαηέαρ
ΑΝΣΩΝΙΟΤ Εςθςμία

