






ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.1 . Ο Ι.Ο. Κέρκυρας προκηρύσσει τον «Διεθνή Αγώνα Κλασσικών και Παρα 
δοσιακών Σκαφών - Corfu Classic Yacht Race 2017» για Κλασσικά Σκάφη,  Παρα-
δοσιακά Σκάφη, και Παραδοσιακές Λέμβους από 31 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρί-
ου 2017.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 2.1 . Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως 
αυτοί ισχύουν κατά την περίοδο της διεξαγωγής της διοργάνωσης

 2.1.1 . Οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2017-2020.

 2.1.2 . Ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας του ORC για ιστιοδρομίες ανοικτής θα-
λάσσης (ISAF Offshore Special Regulations 2017-2018).  Οι ιστιοδρομίες των αγώ-
νων της παρούσας προκήρυξης κατατάσσονται στην κατηγορία Inshore Racing του 
προαναφερθέντα κανονισμού, με την εξαίρεση της κατηγορίας 3 Παραδοσιακές 
Λέμβοι, οι ιστιοδρομίες της οποίας κατατάσσονται στην κατηγορία Dinghy Inshore 
Racing.

 2.1.3 . Οι κανόνες για την καταμέτρηση και διεξαγωγή αγώνων κλασσικών 
σκαφών (RULES FOR THE RATING AND RACING OF VINTAGE AND CLASSIC 
YACHTS) της C.I.M., και ο κανόνας IRC 2016 για τα σκάφη Spirit of Tradition του 
παραπάνω κανονισμού.

 2.1.4 . Ο Κανονισμός Καταμέτρησης Παραδοσιακών Σκαφών και Κλασσικών 
Σκαφών

 2.1.5 . Ο Κανονισμός Παραδοσιακών Λέμβων.

 2.1.6 . Οι κανονισμοί IMS 2017 και ORC Rating Systems 2017.

 2.1.7 . Οι Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας (ERS) 2017-2020.

 2.2 . Οι Διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) και οι Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ για 
Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης δεν θα ισχύσουν.

 2.3 . Η παρούσα Προκήρυξη και οι Οδηγίες Πλου με τις τροποποιήσεις τους. Σε 
περίπτωση αντίφασης μεταξύ των δύο υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

 2.4 . Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ Ελληνικού και κειμένου σε άλλη γλώσσα 
υπερισχύει το Ελληνικό.

 2.5 . Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF, με δυνατότητα 
επικοινωνίας, πλην των υποχρεωτικών, στα κανάλια 68, 69, 71 και 72.



3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 3.1 . Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήμισης της  ISAF (Advertising Code).  Οποιαδή-
ποτε διαφήμιση επί σκάφους και αγωνιζομένων πρέπει να συμμορφώνεται με όσα 
ορίζει ο παραπάνω κανονισμός. Οι διατάξεις του παραπάνω κανονισμού θα εφαρ-
μόζονται από την ανατολή του ηλίου της 31ης Αυγούστου 2017 μέχρι τις 23:59 της 
3 Σεπτεμβρίου 2017.

 3.2 . Ο διοργανωτής όμιλος μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη 
να φέρουν:

• λογότυπα της διοργάνωσης και των χορηγών της που καλύπτουν το πρό-
σθιο 20% του σκάφους και στις δύο πλευρές

• σημαία αναρτημένη στο επίτονο, με λογότυπα της διοργάνωσης και/ή των 
χορηγών της.

 3.3 . Σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια 
των αγώνων πρέπει να λάβουν και σχετική έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή 
του αγώνα. Για το λόγο αυτό οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία της διαφήμισης 
μαζί με την δήλωση συμμετοχής  μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016. Η έγκριση 
ή μη ατομικής διαφήμισης εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Οργανωτικής 
Επιτροπής.

 3.4 . Δεν θα γίνουν δεκτά σκάφη που δεν έχουν λάβει την παραπάνω σχετική 
έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή όπως και σκάφη που προωθούν με οποιοδή-
ποτε τρόπο προϊόντα ανταγωνιστικά προς αυτά του χορηγού.

4. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 4.1 . Οι χορηγοί της διοργάνωσης θα ανακοινωθούν.



5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 5.1 . Στην διοργάνωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής σκάφη που πληρούν τις προδιαγραφές 
των παρακάτω κατηγοριών.

 

5.2 . Κατηγορία 1 – ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

5.2.1 . Έγκυρο πιστοποιητικό CIM  ή Κλασσικού Σκάφους για το έτος 2017.

5.2.2 . Για σκάφη που συμμετέχουν ως Spirit of Tradition, έγκυρο πιστοποιητικό IRC για το έτος  
 2016.

5.2.3 . Τα  σκάφη της Κατηγορίας 1 θα βαθμολογηθούν στην OPEN κατάταξη καθώς και στις   
επιμέρους κατατάξεις (CIM, Κλασικού σκάφος ή Spirit of Tradition) με βάση τα πιστοποιητικά κατα-
μέτρησης τους . Για την κατάρτιση των επιμέρους κατατάξεων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 
4 σκαφών. Οι επιμέρους κατατάξεις CIM και Κλασικού Σκάφους μπορούν να συγχωνευθούν, σε 
περίπτωση που κάποια από τις 2 δεν έχει τον ελάχιστο αριθμό συμμετοχών.

5.3 . Κατηγορία 2 – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ

5.3.1 . Έγκυρο πιστοποιητικό παραδοσιακού σκάφους για το 2017 και ολικό μήκος μεγαλύτερο 
από 7,5 μέτρα.

5.3.2 . Τα σκάφη της Κατηγορίας 2 θα βαθμολογηθούν σε δύο κατατάξεις, Ελληνικά Καΐκια και 
Παραδοσιακά Σκαριά. Αυτές οι κατατάξεις μπορούν να συγχωνευθούν σε περίπτωση που κάποια 
από τις 2 δεν έχει τουλάχιστο 4 συμμετοχές.

5.4 . Κατηγορία 3 – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ

5.4.1 . Μπορούν να συμμετέχουν παραδοσιακές λέμβοι που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με 
τον κανονισμό Παραδοσιακών Λέμβων.

5.4.2 . Τα σκάφη της Κατηγορίας 3 θα βαθμολογηθούν σε γενική κατάταξη και επιμέρους κα-
τατάξεις με βάση το ολικό τους μήκος και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

5.5 . Κατηγορία 4 – ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ

5.5.1 . Μπορούν να συμμετέχουν σκάφη κατασκευασμένα από οποιοδήποτε υλικό εφόσον πλη-
ρούν σωρρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι σχεδιασμένα τουλάχιστον πριν από το 1981.

• Να είναι κατασκευασμένα το πολύ 10 χρόνια μετά  τον χρόνο σχεδίασης (1991).

• Να διαθέτουν χώρους ενδιαίτησης (Κουκέτες, τουαλέτα , νεροχύτη ή νιπτήρα).

• Να έχουν πανιά από Dacron η Nylon.

• Έχουν έγκυρο πιστοποιητικά ORC Club για το έτος 2016.

 5.6 . Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 σκαφών σε κάθε κατηγορία.

 5.7 . Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται βάσει του μήκους του σκάφους που αναφέρεται στο 
έγγραφο εθνικότητας του ως εξής:

εθνικότητας του ως εξής:

Σκάφη μήκους έως και 7,5 μ. 15€

Σκάφη μήκους από 7.5 έως  12 μ. 30€

Σκάφη μήκους άνω των 12 μ. 60€



6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 6.1 . Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του IOK, ή μέσω της 
ιστοσελίδας του αγώνα www.ccyr.gr/en/registration-form/ μέχρι τις Δευτέρα 28  Αυγούστου 
2017 και ώρα 12:00.

 6.2 . Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην Γραμματεία 
του I.O.K. και στην ιστοσελίδα του αγώνα και να συνοδεύονται από : 

• Πιστοποιητικό καταμέτρησης

• Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ

• Κατάσταση πληρώματος

 6.3 . Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη 
λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

 6.4 . Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας,  θα πρέπει να αναγράφεται και ένα του-
λάχιστον κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και με το οποίο θα είναι δυνατή 
η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων.

 6.5 . Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν έχει δηλωθεί  σύμφωνα με τις      
προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.

 6.6 . Σκάφη που δεν έχουν καταμετρηθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσουν το συντομότερο με την  
Γραμματεία του I.O.K.. ώστε να προγραμματισθεί  έγκαιρα η καταμέτρηση τους που θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2017.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 7.1 .  Το πρόγραμμα της διοργάνωσης ακολουθεί:

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 
Λήψη ορίου δηλώσεων συμμετοχής

Δευτέρα 28 έως Τετάρτη 30  Αυγούστου 2017 
Καταμετρήσεις μη καταμετρημένων σκαφών

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 
12:00-15:00  Εγγραφή σκαφών και έλεγχοι καταμετρήσεων και ασφαλείας σκαφών 
19:00            Συγκέντρωση Κυβερνητών 
21:00            Welcome cocktail στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 
13:00            Ιστιοδρομίες όλων των κατηγοριών

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017 
13:00            Ιστιοδρομίες όλων των κατηγοριών

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 
12:00            Ιστιοδρομίες όλων των κατηγοριών 
19:00            Απονομή επάθλων και τελετή λήξης στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας

 7.2 . Κατά την διάρκεια του 4ημέρου ενδέχεται να  υπάρξουν και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις 
(ομιλίες σχετικές με παραδοσιακά σκάφη , BBQ κλπ). Το πρόγραμμα των κοινωνικών εκδηλώσεων 
θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή των σκαφών στην Γραμματεία Αγώνων.



8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

8.1 . Η κατάσταση συμμετεχόντων θα είναι διαθέσιμη κατά την έγγραφή των σκα-
φών στην Γραμματεία Αγώνων στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο » την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

9.1 . Οι προσωρινές Οδηγίες Πλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του αγώνα πριν 
την  Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017.

9.2 . Οι Οδηγίες Πλου θα δίνονται κατά την έγγραφή των σκαφών στην Γραμματεία 
Αγώνων στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017.

10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ

 10.1 . Οι  ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια  περιοχή της νήσου Κέρκυρας.

11. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

11.1 . Επιλογή, αναλόγως των καιρικών συνθηκών, από:

11.1.1 . Διαδρομή Ανοικτής Θαλάσσης (Offshore) για τις Κατηγορίες  
 1 (ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ , SoT) και 4 (ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ).

11.1.2 . Παράκτια Διαδρομή (Coastal)

11.1.3 . Περίπλους Σημαντήρων (Inshore)

11.2 . Λεπτομέρειες των διαδρομών θα δοθούν με τις Οδηγίες Πλου.

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

 12.1 . Όπως αυτές ορίζονται στις Οδηγίες Πλου.

13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ –  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

 13.1 . Η  βαθμολογία του αγώνα θα γίνει με το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμ-
φωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανόνων Ιστιοδρομιών της ISAF 2017-2020.

 13.2 . Ο συντελεστής  βαρύτητας κάθε ιστιοδρομίας ισούται με 1.00.

 13.3 . Η βαθμολογία του αγώνα θα υπολογισθεί από το άθροισμα της βαθμολογίας 
όλων των ιστιοδρομιών που θα πραγματοποιηθούν. Δεν εξαιρείται καμία ιστιοδρομία. 
Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS A2.

 13.4 . Αρκεί η ολοκλήρωση μίας ιστιοδρομίας για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας 
«Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών - Corfu Classic Yacht Race 
2016».

 13.5 . Ως σύστημα διορθώσεως χρόνου θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Time on 
Distance εκτός για την κατηγορία SoT που θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Time on Time.



14. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

 14.1 . Ο επίσημος χώρος ελλιμενισμού των σκαφών θα είναι στην μαρίνα του  Ιστιο-
πλοϊκού Ομίλου  Κέρκυρας.

 14.2 . Δεν είναι υποχρεωτικός ο ελλιμενισμός των σκαφών στον επίσημο χώρο ελλι-
μενισμού.

15. ΕΥΘΥΝΗ

15.1 . Οι συμμετέχοντες στον αγώνα «Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσια-
κών Σκαφών – Corfu  Classic Yacht Race 2017»  αποδέχονται ότι διέπονται από τους 
Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2017 - 2020), τις Οδηγίες Πλου 
και την Προκήρυξη του Αγώνα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.

15.2 . Με  την δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας οι συμμε-
τέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά 
με δική τους ευθύνη.

15.3 . Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που έχει σχέση με τον 
αγώνα ούτε ο Χορηγός/Χορηγοί φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία (θετική, αποθε-
τική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου, που 
τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση με 
αυτόν.

15.4 . Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζο-
νται το σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώ-
ματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαί-
νουν με απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο    
οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και 
τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον 
προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον 
θεμελιώδη κανόνα 4 του Μέρους  Α των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF 
(RRS 2017 – 2020) «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

15.5 . Ο Χορηγός του αγώνα «Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκα-
φών -Corfu Classic Yacht Race 2017»  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που αφορά σε 
περίπτωση ατυχήματος, τρομοκρατικής ενέργειας, βανδαλισμών χώρων που χρησιμο-
ποιούνται για τη διοργάνωση, και εν γένει περιστατικών τα οποία μπορεί να προκαλέ-
σουν ζημίες τόσο στους συμμετέχοντες, τα σκάφη ή/και τις εγκαταστάσεις που χρησιμο-
ποιούνται.

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

16.1 . Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα  οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη 
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων (αντικείμενα και πρόσωπα) σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

16.2 . Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

17.1 . Όλοι οι συμμετέχοντες στον Αγώνα «Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παρα-
δοσιακών Σκαφών - Corfu Classic Yacht Race 2017»  (κυβερνήτης και μέλη πληρώ-
ματος) με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στον αγώνα συναινούν,  στην 
από τον διοργανωτή όμιλο και τον χορηγό και κατά την κρίση τους συλλογή, χρήση και 
αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο των ονομάτων, βιογραφικών και φωτογραφιών 
των συμμετεχόντων. Ομοίως επιτρέπουν, χωρίς αντάλλαγμα, την χρήση του εν λόγω 
υλικού για την δημιουργία και εκμετάλλευση έργων ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφιών 
και προωθητικού υλικού κάθε είδους, στην εγγραφή και άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή 
μόνιμη αναπαραγωγή με κάθε μέσο και τρόπο του σχετικού υλικού και στην μετάδοση 
και παρουσίαση του στο κοινό με κάθε τρόπο κατά την διάρκεια των αγώνων και μετά την 
λήξη τους, επ’ αόριστον.»



18. ΕΠΑΘΛΑ
 18.1 . Θα απονεμηθούν τα ακόλουθα έπαθλα:

 18.1.1 . Έπαθλα Γενικής Κατάταξης και έπαθλα ημέρας στις κατατάξεις:

• Κατάταξη Open

• Κατάταξη CIM και Κλασσικά Σκάφη ( εφόσον συγκροτείται κατάταξη)

• Κατάταξη Spirit Of Tradition (εφόσον συγκροτείται κατάταξη)

• Παραδοσιακά σκάφη (ελληνικά καΐκια και παραδοσιακά σκαριά, εφόσον  
 συγκροτείται κατάταξη)

• Μοντέρνα Κλασικά

• Παραδοσιακές Λέμβοι

 18.1.2 . Αναλόγως των συμμετοχών μπορεί να απονεμηθούν και έπαθλα κλάσεων.

 18.1.3 . Εφόσον υπάρξει αγώνας Offshore, στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, θα απονεμηθεί  
 έπαθλο στο πρώτο τερματίσαν σκάφος.

 18.1.4 . Κύπελλο καλύτερης εμφάνισης πληρώματος.

 18.2 . Η τελετή απονομής επάθλων στους νικητές του αγώνα θα γίνει στον  
 Ιστιοπλοϊκό  Όμιλο Κέρκυρας την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 στις 19:00.

19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
19.1 . Η  διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι:  

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μανδράκι, Παλαιό Φρούριο

Τ.Θ. 75, 49100 Κέρκυρας

Τηλ: 2661044383, Φαξ: 2661025122

E-mail:  iokerkiokerk@otenet.gr

Ιστοσελίδα αγώνα:  www.ccyr.gr

Ιστοσελίδα ΙΟΚ: www.corfusailing.gr

20. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Σωτήρης Βλάχος

Αντιπρόεδροι

Ιωάννης Μαρουλάκης

Σπύρος Ντάϊκος

Μέλη

Νικόλαος Λάτσας

Αντώνης Ασημάκος

Αμαλία Κανελλοπούλου

Κάλλι Λάσκαρη

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 Νοεμβρίου 2017
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