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Συνεδρίαση 12η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 100/2015
Σήµερα 07/04/2015 ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 68593/01-04-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και
της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 70937/03-04-2015 συµπληρωµατικής της, που
κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 01-04-2015 και 03-04-2015 αντίστοιχα, στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθέναν από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθέναν από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 1ο Η∆
Έγκριση σκοπιµότητας συµµετοχής του Κέντρου ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας
(Κ∆Κ) σε Ευρωπαϊκό Έργο.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων,
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης),
Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος,
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς
Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη
(Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μαντάς
Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεθυµάκη Άννα, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη,
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,
Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα).
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βέττα Καλλιόπη, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος
Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Παππά
Παναγιώτα, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα),
Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος,
Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Παπαδηµητρίου Ευτυχία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Λάσκαρη –
Κρασοπούλου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ.
πρωτ. ∆9/οικ./11267/27-03-2015 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Αττικής
(∆9), η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
« Σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1.

Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ.∆.Ε.), όπως τροποποιήθηκε τον Ν.
4070/2012, τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας, διατάξεων
και ρυθµίσεων για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων έργων.
Του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισµός της Περιφέρειας
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθµ. 44403 του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
Του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Αναδιοργάνωση του
συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους
αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.177070/10-09-14 (Φ.Ε.Κ. 2542 τ.Β’/24-09-2014)
Απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάθεση - Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
Τις µε αριθµ. οικ.183947/22-09-2014 και 184244/22-09-2014 (ΦΕΚ 599/τ.
Υ.Ο.∆.∆./30-09-2014) Αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισµός
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» και «Ορισµός Προέδρου
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα.
Την υπ’ αριθ. οικ.234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203Β’/28-11-2014) Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής "Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε
Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης", µε την οποία µεταβιβάστηκε στην κ. Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική του Νικολάου η άσκηση αρµοδιοτήτων των
∆ιευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφερειάρχη Αττικής (∆9) και Κατασκευής
Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ).
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.260190/30-12-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής για την τοποθέτηση του αναπληρωτή ∆ιευθυντή στη ∆/νση ∆9.
και έχοντας υπόψη:

1. Την προκήρυξη του Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο: «Κινητικότητα
για την Ανάπτυξη 2014-2015, H2020-MG-2015», και Θέµα: «Κοινωνικές
κινητήριες δυνάµεις στον τοµέα των Μεταφορών»,.
2. Το γεγονός ότι το Κέντρο ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αττικής, ανήκει στην
αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και λειτουργεί υπό την εποπτεία της
∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆ιεύθυνση ∆9),
3. Την πρόσκληση που έχει απευθύνει το υπό διαµόρφωση σχήµα (Consortium)
υπό την επωνυµία SEPIA (Strategic Alliance for Shaping up Future Mobility
and Transport Landscape) για συµµετοχή ως εταίρου του Κέντρου ∆ιαχείρισης
της Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής στην πρόταση που θα καταθέσει στα
πλαίσια της παραπάνω προκήρυξης
σας αναφέρουµε τα εξής:
Στο πλαίσιο προκήρυξης του Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο:
«Κινητικότητα για την Ανάπτυξη 2014-2015, H2020-MG-2015», και Θέµα:
«Κοινωνικές κινητήριες δυνάµεις στον τοµέα των Μεταφορών», το Κέντρο
3
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∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής (Κ.∆.Κ.), που λειτουργεί
υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας ∆9 της Περιφέρειας Αττικής, θα επιθυµούσε
να συµµετέχει ως εταίρος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Σχήµατος (Consortium)
υπό την επωνυµία SEPIA (Strategic Alliance for Shaping up Future Mobility
and Transport Landscape), ανταποκρινόµενο σε σχετική πρόσκληση, που µας
έχει ήδη απευθύνει το παραπάνω Σχήµα. Το σχήµα SEPIA, όπως τελικά θα
διαµορφωθεί, θα καταθέσει πρόταση για χρηµατοδότηση από το παραπάνω
Έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το υπόψη Έργο έχει στόχο τη δηµιουργία συµµαχιών και συνεργασιών µεταξύ
φορέων, κρατικών οργανισµών, πανεπιστηµίων, επιχειρήσεων, και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων , στον τοµέα των µεταφορών από κράτη µέλη της
Ε.Ε. ώστε:
(i) να ιχνογραφήσει τις παρεχόµενες και µη υπηρεσίες αστικών µεταφορών, και
(ii) να εντοπίσει τις πιθανές προκλήσεις καθώς και τα εµπόδια στην υιοθέτηση
υπηρεσιών µεταφοράς αλλά και τις συνέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν
µεταξύ των εµπλεκόµενων εταίρων στην αλυσίδα των παρεχόµενων µέσων
του τοµέα µεταφορών και κινητικότητας.
Το Σχήµα (Consortium), το οποίο έχει απευθύνει τη σχετική πρόσκληση στο
Κέντρο ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια
Αττικής, µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή (27/03/2015), έχει εξασφαλίσει τη
συµµετοχή 7 χωρών (καθώς και των σχετικών τους εταίρων), ανάµεσα στις
οποίες είναι οι: Αγγλία (University of Manchester και Transport for Greater
Manchester), Ιταλία (INNOVA), Αυστρία (Brimatech και FGM-AMOR Austrian
Mobility Research), Ελλάδα (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο), Τουρκία, Βέλγιο και
Βουλγαρία.
Το συγκεκριµένο ευρωπαϊκό πρόγραµµα θα ενταχθεί στην κατηγορία Network
of Excellence (NoE), στην οποία ο στόχος είναι η δηµιουργία ενός εργαλείου
περαιτέρω ενδυνάµωσης της αυθεντίας της επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης
σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο (Μεταφορές), µε τη δηµιουργία ενός τέτοιου
ευρωπαϊκού σχήµατος που να ενσωµατώσει την επιστηµονική και τεχνική
γνώση των εταίρων του σχήµατος.
Ο ρόλος του Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας στο έργο θα είναι ο εξής:
α) η διάχυση της επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης και εµπειρίας του, στο
αντικείµενο των οδικών µεταφορών
β) η αντίστοιχη ενηµέρωσή του για τις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις των
υπολοίπων εταίρων του σχήµατος
γ) η συµβολή του στην καταγραφή και αντιµετώπιση των κοινών προβληµάτων
δ) η συµβολή του στην εκπόνηση προτάσεων αντιµετώπισης των κοινών
προβληµάτων
Η πρόταση που θα κατατεθεί από το σχήµα SEPIA, εφόσον εγκριθεί θα
µετατραπεί σε έργο που θα έχει κατ’ ελάχιστο διετή διάρκεια (όπως
προβλέπεται από την προκήρυξη). Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης είναι η 23η Απριλίου 2015.
Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή της πρότασης:

4

ΑΔΑ: 72ΜΗ7Λ7-83Κ

Η πρόταση SEPIA
(Strategic Alliance for Shaping up Future Mobility and Transport Landscape)
Η ραγδαία αύξηση των αστικών χώρων καθώς και η συνεχής αύξηση της
κυκλοφορίας (στην οποία συµβάλλουν όλα τα Μέσα Μεταφοράς) αποτελούν
σηµαντικές προκλήσεις για τη µελλοντική διαχείριση των υποδοµών συστηµάτων
Μεταφοράς και για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιες
προκλήσεις δεν αντιµετωπίζονται τη δεδοµένη χρονική στιγµή µε επαρκή τρόπο
λόγω της έλλειψης ενός κοινού οράµατος από την πλευρά όλων των εµπλεκοµένων
Φορέων στην αλυσίδα των Μεταφορικών Συστηµάτων. Εποµένως, για να
αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις απαιτείται µια στρατηγική συνεργασία ανάµεσα
σε όλους τους εµπλεκόµενους Φορείς από όσο περισσότερα µέρη της Ευρώπης
είναι δυνατόν.
Η πρόταση SEPIA (που θα κατατεθεί στην κατηγορία προτάσεων Coordination
and Support Action) στοχεύει στη δηµιουργία συνεργασιών που θα αποτελέσουν την
πλατφόρµα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στους εµπλεκόµενους Φορείς
των Μεταφορικών Συστηµάτων. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα θα βοηθήσει στην
αναγνώριση των συµπεριφορών και των αναγκών των διαφόρων Φορέων, των
προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι εµπλεκόµενοι Φορείς για την προετοιµασία της
επόµενης γενιάς στον τοµέα των Μεταφορών καθώς και των προβληµάτων που
έχουν να αντιµετωπίσουν ώστε να την εφαρµόσουν. Η αποτύπωση της πλατφόρµας
αυτής, θα συνεισφέρει στην έµπνευση βέλτιστων πολιτικών, στη δηµιουργία
καινοτόµων λύσεων και στη δηµιουργία νέων αγορών στο χώρο των Μεταφορών.
Οι επιµέρους στόχοι της πρότασης είναι οι εξής:
1. Να συγκεντρώσει διάφορους Φορείς από όσο το δυνατόν περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες γίνεται για τη δηµιουργία της προαναφερθείσας
πλατφόρµας
2. Να εφαρµόσει στοχευµένους τρόπους επικοινωνίας ανάµεσα στους
εµπλεκόµενους Φορείς
3. Να δηµιουργήσει επίπεδο της γνώσης (state of the art) στον χώρο των:
• Αναγκών και συµπεριφορών των διαφόρων χρηστών του οδικού δικτύου
• Πολιτικών και κανονισµών που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των
χρηστών, την κοινωνία και το περιβάλλον
• Καινοτόµων τεχνολογιών και υπηρεσιών
4. Να καταγράψει προκλήσεις στο χώρο των Μεταφορών
5. Να προδιαγράψει έναν οδικό χάρτη (roadmap) αντιµετώπισης των
προκλήσεων
6. Να διαχύσει τη γνώση σε όλους τους χρήστες του χώρου των Μεταφορών
Η συµµετοχή του Κέντρου ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας στην παρούσα φάση, αλλά
και κατά την υλοποίηση της πρότασης, εφόσον αυτή γίνει δεκτή, δεν απαιτεί καµία
οικονοµική συνεισφορά εκ µέρους της Περιφέρειας Αττικής. Η χρηµατοδότηση που
θα απαιτηθεί θα προέλθει από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραµµα σε ποσοστό
100%.
Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση θα αφορά σε δύο κατηγορίες:
α) συµβολή του Κ∆Κ µέσω του εξειδικευµένου προσωπικού που διαθέτει στο
ευρωπαϊκό πρόγραµµα και
β) πραγµατοποίηση ταξιδιών για την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών του
εξειδικευµένου σε θέµατα µεταφορών προσωπικού του Κ∆Κ.
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Μετά τα παραπάνω
εισηγούµαστε
τη χορήγηση σύµφωνης γνώµης από το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας
Αττικής, για τη συµµετοχή του Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας
Αττικής, ως εταίρου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Σχήµατος (Consortium) υπό την
επωνυµία SEPIA (Strategic Alliance for Shaping up Future Mobility and Transport
Landscape), το οποίο θα καταθέσει πρόταση για χρηµατοδότηση στα πλαίσια του
Έργου µε τίτλο: «Κινητικότητα για την Ανάπτυξη 2014-2015, H2020-MG-2015» και
Θέµα: «Κοινωνικές κινητήριες δυνάµεις στον τοµέα των Μεταφορών», που έχει
προκηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συµµετοχή του Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας
Αττικής, ως εταίρου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Σχήµατος (Consortium) υπό την
επωνυµία SEPIA (Strategic Alliance for Shaping up Future Mobility and Transport
Landscape), το οποίο θα καταθέσει πρόταση για χρηµατοδότηση στα πλαίσια του
Έργου µε τίτλο: «Κινητικότητα για την Ανάπτυξη 2014-2015, H2020-MG-2015» και
Θέµα: «Κοινωνικές κινητήριες δυνάµεις στον τοµέα των Μεταφορών», που έχει
προκηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»
Η συµµετοχή του Κέντρου ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας στην παρούσα φάση,
αλλά και κατά την υλοποίηση της πρότασης, εφόσον αυτή γίνει δεκτή, δεν απαιτεί
καµία οικονοµική συνεισφορά εκ µέρους της Περιφέρειας Αττικής. Η
χρηµατοδότηση που θα απαιτηθεί θα προέλθει από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό
πρόγραµµα σε ποσοστό 100%.
Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση θα αφορά σε δύο κατηγορίες:
α) συµβολή του Κ∆Κ µέσω του εξειδικευµένου προσωπικού που διαθέτει στο
ευρωπαϊκό πρόγραµµα και
β) πραγµατοποίηση ταξιδιών για την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών του
εξειδικευµένου σε θέµατα µεταφορών προσωπικού του Κ∆Κ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης,
Κουτσούµπα ∆έσποινα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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