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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών,  

Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002) 

Στο Ηράκλειο, σήµερα 23-10-2002, οι υπογεγραµµένοι αφενός:  

1)  Κων/νος Καλουτσάκης, νόµιµος εκπρόσωπος της «ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που εδρεύει στο Ηράκλειο,  

και αφετέρου  

ο Γρηγόρης Μακαρώνας, νόµιµος εκπρόσωπος της «ΕΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», µε έδρα το Ηράκλειο, 

συµφώνησαν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποδέχτηκαν τα 

ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Με αυτή τη Συλλογική Σύµβαση καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και 

οι λοιποί όροι απασχόλησης για τα µέλη του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι, Πτυχιούχοι 

Πρακτικοί µηχανικοί, Συντηρητές µηχανολογικών εγκαταστάσεων, και Θερµαστές στις 

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης. 

Η σύµβαση αυτή έχει εφαρµογή αποκλειστικά για τα µέλη του συµβαλλόµενου 

σωµατείου των εργαζοµένων. Η ιδιότητα του µέλους του σωµατείου αποδεικνύεται 

µε έγγραφη βεβαίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 2 

Ειδικότητες 

Οι ειδικότητες που υπάγονται σε αυτή τη Συλλογική Σύµβαση έχουν ως εξής: 

α.  Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 

β.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α' 
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γ.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β' 

δ.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ' 

ε.  Αρχιθερµαστές 

στ.  Θερµαστές 

ζ.  Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 

η.  Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων 

Άρθρο 3  

Βασικοί Μισθοί 

1.  Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 31-8-2002 από 1-9-2002, αυξάνονται κατά ποσοστό 2%, ανά 

ειδικότητα και θα έχουν ως εξής: 

α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι ευρώ 579,60 

β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α ευρώ 565,06 

γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β ευρώ 538,66 

δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ ευρώ 508,91 

ε. Αρχιθερµαστές ευρώ 538,66 

στ. Θερµαστές ευρώ 498,94 

ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών  ευρώ 508,91 

η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων ευρώ 508,91 

2.  Οι ως άνω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2002, θα 

αυξηθούν από 1-1-2003 κατά ποσοστό 4% και θα έχουν ως εξής: 

α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι ευρώ 602,78 

β Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α ευρώ 587,66 

Υ� Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β ευρώ 560,21 

δ Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ ευρώ 529,27 

ε. Αρχιθερµαστές ευρώ 560,21 

στ. Θερµαστές ευρώ 518,90 

ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών. ευρώ 529,27 

η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων ευρώ 529,27 
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Άρθρο 4 

Επιδόµατα 

Τα επιδόµατα που ορίζονται στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των 

Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερµαστών και Ψυκτικών Κατωτέρων Σχολών 

όλης της χώρας καταβάλλονται και σε όσους υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, όπως αυτά 

διευκρινιστικά αναφέρονται κατωτέρω: 

Ο υπολογισµός των κάθε είδους επιδοµάτων εργαζοµένων που υπάγονται στην 

παρούσα σύµβαση θα γίνεται µε βάση τους ισχύοντες βασικούς µισθούς, πλην του 

επιδόµατος οικογενειακών βαρών (συζύγου - τέκνων), το οποίο υπολογίζεται επί των 

ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το τυχόν δικαιούµενο επίδοµα 

πολυετούς υπηρεσίας και ανθυγιεινού επιδόµατος. Επίσης το επίδοµα ανθυγιεινής 

εργασίας υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το 

επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας και το επίδοµα οικογενειακών βαρών. Η υπ' αριθ. 

57620/51 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας περί χορηγήσεως 

επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας στους θερµαστές και αρχιθερµαστές, πρακτικούς 

µηχανικούς κλπ εξακολουθεί να ισχύει. 

1.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί προσαυξάνονται µε επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον 

ίδιο ή διάφορους εργοδότες και ο χρόνος υπολογίζεται από τότε που άσκησαν 

πρώτη φορά οµότιµα ή συναφή καθήκοντα και όχι από τη λήψη του σχετικού 

πτυχίου. 

Το επίδοµα υπηρεσιακής ωρίµανσης (πολυετούς υπηρεσίας) καθορίζεται ανά 

τριετία ως εξής: 

α.  Για τις επτά (7) πρώτες τριετίες 10% στον ισχύοντα βασικό µισθό, για κάθε 

τριετία. 

β.  Για τις (3) επόµενες τριετίες 5% στον ισχύοντα βασικό µισθό, για κάθε 

τριετία. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των προηγούµενων 

εργοδοτών, οι οποίοι υποχρεούνται στην χορήγηση τούτων εντός τριµήνου 

από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σε περίπτωση µη υποβολής των 

πιστοποιητικών αυτών εντός της ως άνω προθεσµίας από της προσλήψεως 

στο νέο εργοδότη η αναπροσαρµογή των µισθών θα γίνεται µόνο από την 

ηµέρα που αυτά τα πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν. 

2. Σε κάθε βάρδια ορίζεται όπου τούτο απαιτείται υπεύθυνος πρακτικός µηχανικός 

στον οποίο καταβάλλεται επίδοµα υπευθυνότητας εκ ποσοστού 12%. 

Το ίδιο επίδοµα καταβάλλεται και στους αρχιθερµαστές ή θερµαστές, που 

ορίζονται ως υπεύθυνοι βάρδιας, όπου τούτο απαιτείται σύµφωνα µε το σχετικό 

διάταγµα της 17-12-1953 (άρθρο 17 παρ. 13). 



 4 

3. Στους εργαζόµενους υπό την επιφάνεια της γης (υπόγεια) χορηγείται επίδοµα 

ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 10%. 

4.  Στις ειδικότητες της παρούσας σύµβασης χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής 

εργασίας εκ ποσοστού 20%. Η υπ' αριθµ. 57620/51 απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Εργασίας περί χορηγήσεως επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας 

στους θερµαστές και αρχιθερµαστές, πρακτικούς µηχανικούς κ.λπ. εξακολουθεί 

να ισχύει. 

5.  Σε όλους τους εργαζόµενους της παρούσας σύµβασης χορηγείται τεχνικό επίδοµα 

εκ ποσοστού 16%. 

6.  Στις ειδικότητες που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση χορηγείται επίδοµα 

γάµου εκ ποσοστού 10% για την ή τον σύζυγο και 5% για κάθε ανήλικο παιδί.  

Το επίδοµα οικογενειακών βαρών (συζύγου-τέκνων) υπολογίζεται επί των 

ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το τυχόν δικαιούµενο επίδοµα 

πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών). Ειδικότερα επίδοµα γόµου χορηγείται στους 

χήρους - χήρες, διαζευγµένους - διαζευγµένες καθώς και στις άγαµες µητέρες 

εφόσον έχουν την επιµέλεια παιδιών. Το επίδοµα παιδιών χορηγείται µέχρι τη 

συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας για τα άρρενα παιδιά και για τα θήλεα 

ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται. 

Στην περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του 

Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται για τόσα έτη όσα τα 

απαιτούµενα έτη σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου. Για τα ανάπηρα 

σωµατικά ή πνευµατικά παιδιά η επιδότηση ισχύει για αόριστο χρόνο. 

7.  Επίδοµα εποχιακής απασχόλησης 

Ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού µισθού των εργαζοµένων 

εποχιακά και για κάθε µήνα απασχόλησής τους. Το παραπάνω επίδοµα, που δεν 

συµψηφίζεται µε τυχόν υψηλότερες αποδοχές αλλά προστίθεται σ' αυτές, 

καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε µήνα. 

8.  Επίδοµα τροφής. 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µέσα στις οποίες λειτουργεί και εστιατόριο, 

υποχρεούται εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τους εργαζόµενους (σε όσους 

από το προσωπικό που αφορά η παρούσα σύµβαση επιθυµούν), να παρέχουν 

τροφή, εκπιπτόµενου στην περίπτωση αυτή ποσοστού 4% από τον βασικό 

µηνιαίο µισθό. 

9.  Επίδοµα µεταφοράς. 

Οι εργοδότες που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τους λειτουργούν σε απόσταση 
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µεγαλύτερη των 15 χιλιοµέτρων από το Ηράκλειο, και διαθέτουν δικά τους 

µεταφορικό µέσα υποχρεούνται να µεταφέρουν τους εργαζόµενους που 

απασχολούν και οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα σύµβαση. 

5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 

1.  Οι κάθε είδους παροχές σε είδος, όπως τροφή (γάλα) ένδυση (υποδήµατα, 

φόρµες, µπουφάν, δερµάτινα, λοιπά είδη προστασίας σώµατος κατά το 

χρόνο εργασίας), που προβλέπονται από το νόµο (τυπικό ή ουσιαστικό) ή 

συλλογική σύµβαση και αφορούν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας θα 

εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που καλύπτονται από τη σύµβαση 

αυτή. 

2.  ∆ιευκρινίζεται ότι στους εργαζόµενους που καλύπτονται από τη σύµβαση 

αυτή θα χορηγούνται δύο ενδυµασίες εργασίας (φόρµες) και δύο ζεύγη 

υποδηµάτων (ένα χειµερινά και ένα θερινά). Επίσης θα χορηγείται και ένας 

δερµάτινος επενδύτης (σακάκι ή µπουφάν) κάθε δύο έτη. 

6.  Α∆ΕΙΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ 

1.  Σε όλους τους εργαζόµενους θα χορηγείται άδεια γάµου τριών (3) εργασίµων 

ηµερών επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο Α.Ν. 539/45, όπως αυτός 

ισχύει κάθε φορά. 

2.  Ως ηµέρες αργίας για κάθε ηµερολογιακό έτος ορίζονται οι 1η Ιανουαρίου, 

25η Μαρτίου, 2η ηµέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου,  

25η ∆εκεµβρίου και η ηµέρα εορτής του πολιούχου της πόλης, όπου ο 

εργαζόµενος παρέχει τις υπηρεσίες του. 

7.  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Όλοι οι εργαζόµενοι που υπάγονται στη σύµβαση αυτή παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα εργασιακά τους 

καθήκοντα ανά ειδικότητα. ∆ιευκρινίζεται ως προς το περιεχόµενο των 

καθηκόντων ότι: 

α)  Οι Πρακτικοί Μηχανικοί Α' Β' και Γ’ τάξης έχουν ως κύριο καθήκον την 

επίβλεψη της λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων και όχι την 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης εκτός εάν επιβάλλεται από την καλή 

πίστη. 

β)  Οι Αρχιθερµαστές έχουν καθήκον να ασχολούνται αποκλειστικά µε την 

επίβλεψη και τη λειτουργία των ατµολεβητών και να συντηρούν τα 

εξαρτήµατα της εγκατάστασης. 
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γ)  Οι Θερµαστές έχουν καθήκον να παρίστανται και να επιµελούνται 

αυτοπροσώπως τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

δ)  Οι Αδειούχοι εργοδηγοί µηχανολόγοι συντονίζουν την εργασία όλων των 

συναφών ειδικοτήτων που αναφέρονται στη σύµβαση αυτή στην 

επιχείρηση, επιβλέπουν τη λειτουργία των µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και προβαίνουν σε µελέτες εφαρµογής, σχέδια, 

τροποποιήσεις κ.λπ.  

Με ειδική συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου µπορεί να 

καθορίζεται η αµοιβή για τυχόν πρόσθετη εργασία, η οποία µε βάση την 

επικρατούσα συνήθεια δεν υπάγεται στα συνήθη συµβατικά καθήκοντα 

του εργαζοµένου. 

2.  Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουµένων 

Οι µη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές 

θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν µέχρι 9 µήνες το χρόνο, 

υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν 

κατά την προηγούµενη περίοδο. Προϋπόθεση γι' αυτό το καθιερωµένο 

δικαίωµα του εργαζοµένου αποτελεί η έγγραφος ειδοποίηση προς τον 

εργοδότη του µέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυµεί να απασχοληθεί κατά την 

προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνεται µέσω του 

Σωµατείου των εργαζοµένων µε την επωνυµία «Ένωση Πτυχιούχων 

πρακτικών µηχανικών, θερµαστών και αδειούχων συντηρητών καυστήρων 

υγρών καυσίµων Ανατολικής Κρήτης» και σε έντυπη δήλωση που έχει 

εκτυπώσει αυτό.  

Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από  

15η Μαΐου.  

Σε κάθε περίπτωση ο µισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να 

αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθηµέρου, 

χάνει κάθε δικαίωµα επαναπρόσληψης και αποζηµίωσης.  

Η πρόσληψη και τα απορρέοντα απ' αυτήν δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

αρχίζουν από τη στιγµή που ο εργαζόµενος αναλαµβάνει εργασία.  

Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του  

Ν. 1346/83. ∆ιευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας 

των ξενοδοχείων, δεν λαµβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξηµένη 

πληρότητα. 
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3.  Προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακά απασχολουµένων 

Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχειρήσεως όσο και κατά τη 

νεκρά περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούµενη περίοδο 

χωρεί µόνο κατόπιν καταβολής της νοµίµου αποζηµιώσεως. ∆εν επιτρέπεται 

κατά τη νεκρά περίοδο καταγγελία δια προειδοποιησεως εκτός για 

δικαιολογηµένη αιτία. Η αποζηµίωση υπολογίζεται βάσει των κατά µέσο όρο 

αποδοχών της αµέσως προηγούµενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία 

θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από 

την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο. Οι εργαζόµενοι στα ξενοδοχεία 

υποχρεούνται να παραµείνουν στην εργασία και µετά τη λήξη της εποχιακής 

περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους της σειράς 

και του αριθµού καθοριζοµένου υπό του εργοδότου. 

4.  Συγκροτείται Επιτροπή Εργασίας για τη µελέτη και εξέταση όλων των 

θεµάτων που άπτονται της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας.  

Τα πορίσµατα της επιτροπής θα τεθούν και θα ληφθούν υπόψη στη 

διαδικασία διαπραγµάτευσης, µεσολάβησης ή διαιτησίας στο πλαίσιο του  

Ν. 1876/1990 για την επόµενη συλλογική σύµβαση εργασίας. Η Επιτροπή θα 

αποδέχεται προς εξέταση οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία για τον κλάδο και 

τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες σε πανελλαδικό και νοµαρχιακό 

επίπεδο. 

Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι 5µελής αποτελούµενη από δύο µέλη 

εργοδοτικής πλευράς, δύο µέλη της εργατικής πλευράς και ένα τρίτο 

πρόσωπο κοινής αποδοχής µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας. 

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ορίζονται κάθε τρίµηνο. 

Άρθρο 5  

Γενικοί Όροι 

1.  Οι διατάξεις προηγούµενων Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., που δεν έχουν καταργηθεί ή 

τροποποιηθεί µε τη σύµβαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν. 

2.  Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζει αυτή η συλλογική 

σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δε θίγονται από τις διατάξεις 

της παρούσας. 
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3.  Το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από την παρούσα συλλογική 

σύµβαση εργασίας σε καµία περίπτωση δεν θα υπολείπεται του συνόλου των 

αποδοχών σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης ισχύουσας Εθνικής Κλαδικής 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας «για τους όρους αµοιβής και εργασίας πρακτικών 

µηχανικών, µηχανοδηγών, θερµαστών και ψυκτικών µέσων και κατωτέρων 

σχολών όλης της χώρας». 

Άρθρο 6 

∆ιάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-9-2002 και λήγει την 31-12-2003. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, 
Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ 

 


