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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 367/2016
Σήµερα 27/10/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 196985/21-102016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
198190/24-10-2016 συµπληρωµατική αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 21-102016 και 24-10-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 8ο Η.∆.
Έγκριση σκοπιµότητας για την συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου στο υπό
σύσταση Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας, στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής µε έδρα το ∆ήµο Μαραθώνα - Νέας Μάκρης και
για την ετήσια οικονοµική συµµετοχή της σε αυτό, ποσού 40.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα εννέα (79) 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 κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, 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, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω,
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη,
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος
Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος,
Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς
Ασηµάκης (Μάκης), Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη
Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός
Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος
Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης).
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), Ζαφειρίου Ελένη, Κοροβέσης
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Παλιού Αικατερίνη,
Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τσούπρα Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Αικ. Θανοπούλου, η οποία
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 191379/14-10-2016
εισήγησή της, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
-

τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. Ζ Υγεία, στοιχείο 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) Πρόγραµµα «Καλλικράτης» σύµφωνα µε τις οποίες, στις
αρµοδιότητες της Περιφερειών υπάγεται και η επιχορήγηση αστικών εταιρειών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές , εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην
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αντιµετώπιση προβληµάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων
ουσιών και εφόσον η πραγµατοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή,
από την Περιφέρεια.
-

ότι τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας συστάθηκαν µε βάση το Π.∆.410/1995 και το Π.∆.30/96 ως Αστικές µη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που είχε θέσει ο
Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και λειτουργούν σήµερα µε
βάση το Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
σε συνδυασµό µε το άρθρο 61 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ118Α/24.05.2011),

και την πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη για την
Κοινωνική Πολιτική, να συµβάλλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ενηµέρωση,
ευαισθητοποίηση, εγρήγορση των πολιτών σε θέµατα πρόληψης των εξαρτήσεων
καθώς και σε δράσεις και προγράµµατα στον τοµέα αυτό, εισηγούµαστε την έγκριση
σκοπιµότητας και δαπάνης για την οικονοµική συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο
νεοσυσταθέν Κέντρο Πρόληψης στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής µε έδρα το ∆ήµο
Μαραθώνα – Νέας Μάκρης.
Συγκεκριµένα,
Τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας αποτελούν αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, που έχουν
συσταθεί στη βάση συνεργασιών Οργανισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών
συλλογικών φορέων (συλλόγων εκπαιδευτικών, γονέων κλπ.), έχουν δε την
επιστηµονική και οικονοµική εποπτεία του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών
(ΟΚΑΝΑ).
Ανά την Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 75 Κέντρα Πρόληψης, που
αντιστοιχούν σε 67 αστικές εταιρείες.
Στη λειτουργία των κέντρων εντάσσεται η Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας, η ανάπτυξη, δηλαδή, προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως
αυτοεκτίµηση, ανάληψη ευθύνης, διαχείριση του άγχους, ενίσχυση της αποδοχής της
διαφορετικότητας, οµαλή µετάβαση από το ένα αναπτυξιακό στάδιο στο άλλο,
επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση, ασπίδα, ενάντια στην υιοθέτηση βλαπτικών
συµπεριφορών και συµβάλλουν συνολικά στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Στελεχώνονται από ειδικούς της ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήµονες
(ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς
ανθρωπολόγους, ψυχοπαιδαγωγούς, επισκέπτες υγείας, κ.ά.), καθώς και από
διοικητικό προσωπικό.
Αναπτύσσουν στις τοπικές κοινωνίες παρεµβάσεις µε στόχους:
 Την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σχετικά µε:
α. την αιτιολογία της εµφάνισης εξαρτήσεων και γενικότερα των
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων,
β. θέµατα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και πρόληψης,
γ. τις προληπτικές δράσεις που τα ίδια εφαρµόζουν.
 Την εκπαίδευση και την υποστήριξη των γονέων µε στόχο την ενίσχυση του
γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια.
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 Την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα πρόληψης, την ενίσχυση
του παιδαγωγικού τους ρόλου, καθώς και την εκπαίδευση και την υποστήριξή
τους στην εφαρµογή παρεµβάσεων πρόληψης σε µαθητές.
 Την υποστήριξη και την ενίσχυση της ικανότητας ενδοσκόπησης των παιδιών,
των εφήβων και των νέων και της διαχείρισης των µεταξύ τους επιρροών,
προκειµένου να µπορούν να αναλαµβάνουν την ευθύνη της ζωής τους και να
προφυλάσσονται από τυχόν εξαρτητικές συµπεριφορές.
 Την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ειδικών οµάδων πληθυσµού (π.χ. ιερείς,
αστυνοµικοί, επαγγελµατίες υγείας, στρατευµένοι, αιρετοί αυτοδιοίκησης,
δηµοσιογράφοι, προπονητές, κ.λπ.), οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τους
νέους, µέσω των επαγγελµατικών τους ρόλων.
Τα Κέντρα Πρόληψης δέχονται επιπλέον ατοµικά ή/και οικογενειακά αιτήµατα
βοήθειας από την κοινότητα, που αφορούν σε θέµατα εξάρτησης, προσωπικές και
οικογενειακές δυσκολίες, προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών κ.ά.
Στα αιτήµατα αυτά προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και
συµβουλευτικής και παράλληλα, παραποµπή στις δηµόσιες ή κρατικά εποπτευόµενες
και µη κερδοσκοπικές δοµές θεραπείας. Ο ρυθµός αύξησης των ανθρώπων που
δέχονται υπηρεσίες των Κέντρων Πρόληψης κατά την τετραετία 2010-2013 (για την
οποία έχουµε επίσηµα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
για τα Ναρκωτικά – ΕΚΤΕΠΝ) αγγίζει το 100%, ενώ ο ρυθµός αύξησης των αιτηµάτων
(σύµφωνα µε τους εργαζοµένους) είναι πολύ µεγαλύτερος.
Στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν 23 κέντρα που αντιστοιχούν σε 14
αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. Η Περιφέρεια Αττικής συµµετέχει ως εταίρος και
στις 14 εταιρίες οι οποίες καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της,
Ι∆ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Στην Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής δεν υπάρχει µέχρι σήµερα
αντίστοιχο κέντρο. Επισηµαίνουµε δε, ότι η συγκεκριµένη Περιφέρεια παρουσιάζει
αυξηµένες ανάγκες καθώς ο πληθυσµός της, στη µεγαλύτερη έκτασή του, ανήκει σε
φτωχά λαϊκά στρώµατα, έχει µεγάλο ποσοστό νεαρών ατόµων και πλήθος
περιστατικών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα εξαρτήσεων και άλλων
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.
Έπειτα από αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική Πολιτική και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ανατολικής Αττικής , µε τους ∆ήµους Μαραθώνα- Νέας Μάκρης, Ραφήνας-Πικερµίου,
τους τοπικούς φορείς και τον ΟΚΑΝΑ, τεκµηριώθηκε η ανάγκη σύστασης ενός νέου
Κέντρου Πρόληψης, το οποίο θα λειτουργεί µε έδρα το ∆ήµο Μαραθώνα- Νέας
Μάκρης.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αρχικά γίνεται η σύσταση µιας προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής. στην
οποία θα συµµετέχει µε εκπρόσωπο (τακτικό & αναπληρωµατικό µέλος) η Περιφέρεια
Αττικής. Στην προσωρινή ∆Ε θα συµµετάσχουν οι ∆ήµοι Μαραθώνα-Νέας Μάκρης και
Ραφήνας-Πικερµίου, που έχουν ήδη αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων, φορείς και
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βάσει του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011, δύο εκπρόσωποι εργαζοµένων στα Κέντρα
Πρόληψης. Στο διάστηµα µέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση έχουν προγραµµατιστεί
διαδικασίες διαβούλευσης, τόσο µε όµορους ∆ήµους, όσο και µε φορείς, όπως:
1.
2.
3.
4.
5.

Αθλητικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθώνα, «ΝΕΣΜΑ»
Ενώσεις Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων
Σύλλογοι Γονέων & Κηδεµόνων Λυκείου
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών
Επιµορφωτικός σύλλογος Ν. Μάκρης

που δύναται να ενταχθούν στην προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή.
Όσοι ∆ήµοι ή και φορείς δεν συµπεριληφθούν αρχικά, θα συµµετάσχουν στην
ΓΣ και στις µετέπειτα διαδικασίες συγκρότησης του ∆.Σ, όπως αυτές περιγράφονται
στη συνέχεια της εισήγησης.
Στις αρµοδιότητες της προσωρινής ∆Ε. θα περιλαµβάνονται:
•
•
•

•

Η σύσταση και η κατάθεση του καταστατικού της Αστικής µη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας στο Πρωτοδικείο
Η έναρξη της διµερούς συµφωνίας µε το ΟΚΑΝΑ
Η πρόσληψη µέρους του προσωπικού, µε διαδικασίες υπό την εποπτεία του
ΟΚΑΝΑ, ώστε να γίνει ένας πρώτος σχεδιασµός του επιστηµονικού
προγράµµατος και βάσει αυτού να γίνουν επαφές µε στόχο την
ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και την ενεργοποίηση των τοπικών
δυνάµεων, ώστε να στηρίξουν τη δράση του κέντρου.
Ο ορισµός Γενικής Συνέλευσης όπου θα εγκρίνει το καταστατικό και θα ορίσει
νέο ∆.Σ, το οποίο θα έχει διετή θητεία.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η προσωρινή ∆.Ε. ορίζει Γενική
Συνέλευση, η οποία µεταξύ άλλων, θα αποφασίσει για την τροποποίηση του
καταστατικού, την έγκριση του επιστηµονικού προγράµµατος, την εκλογή ∆.Σ., µε
θητεία διετίας, και την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού. Λειτουργίας.
Ήδη, έχουν αποσταλεί επιστολές προς την ΕΝΠΕ και προς τους συµµετέχοντες
∆ήµους προς κοινοποίηση στην ΚΕ∆Ε, που αφορούν τη σύµφωνη γνώµη για το υπό
σύσταση κέντρο.
Λαµβάνοντας υπόψη:
-

τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. Ζ Υγεία, στοιχείο 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) Πρόγραµµα «Καλλικράτης» σύµφωνα µε τις οποίες, στις
αρµοδιότητες της Περιφερειών υπάγεται και η επιχορήγηση αστικών εταιρειών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές , εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην
αντιµετώπιση προβληµάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων
ουσιών και εφόσον η πραγµατοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή,
από την Περιφέρεια.

-

ότι τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας συστάθηκαν µε βάση το Π.∆.410/1995 και το Π.∆.30/96
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ως Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
είχε θέσει ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και λειτουργούν
σήµερα µε βάση το Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 61 του Ν. 3966/2011
(ΦΕΚ118Α/24.05.2011),
Εισηγούµαστε:
1. Τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, Κέντρο Πρόληψης κατά
των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής υγείας της Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής, µε έδρα το ∆ήµο Μαραθώνα- Νέας Μάκρης.
2. Την οικονοµική συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα ετήσια λειτουργικά
έξοδα της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε το ποσό των 40.000 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ανά έτος, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής, βάσει
του καταστατικού.
3. Τον καθορισµό, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο ∆.Σ. της
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, του/της …………………………, µε
αναπληρωτή του/της τον/την ………………………….
Η δαπάνη για το 2016 θα προκύψει
προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2016.

µετά

από

αναµόρφωση

του

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
1. Τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στο Κέντρο Πρόληψης κατά
των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής υγείας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, µε
έδρα το ∆ήµο Μαραθώνα- Νέας Μάκρης.
2. Την οικονοµική συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα ετήσια λειτουργικά έξοδα
της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε το ποσό των 40.000 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ανά έτος, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής, βάσει
του καταστατικού.
3. Τον ορισµό ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο ∆.Σ. της αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη),
µε αναπληρωτή της, τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία.
Η δαπάνη για το 2016 θα προκύψει µετά από αναµόρφωση του προϋπολογισµού για
το οικονοµικό έτος 2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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