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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
 
Συνεδρίαση 8η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 57/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 12/04/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στον Πολυχώρο 
«Απόλλων» (Ερµουπόλεως & Πηλίου 1, Καµίνια - Πειραιάς) τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
οικ.21514/5-04-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 5/04/2011. 
 
 

Θέµα 2ο  
Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 164 
Ν. 3852/2010, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων Περιφερειακού Συµβουλίου και 
εκλογή µελών της. 
 
 

Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης 
Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλαβάνος 
Αλέξανδρος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής 
Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, 
Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, 
Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, 
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Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης 
Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, 
Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, 
Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παφίλης 
Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης 
Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων 
Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, 
Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αυγερινός Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γκιόκας Ιωάννης, ∆ηµαράς Ιωάννης, Κικίλιας 
Βασίλειος, Κουρούσης Χρήστος, Μανώλης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπάστας Κων/νος, Παναγούλης Ευστάθιος, Ροκοφύλλου Άννα, Ψαριανός 
Γρηγόριος. 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στην 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Παπαδηµητρίου - Τσάτσου, η οποία ενηµερώνει τα 
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 

Στο άρθρο 164 του ν.3852/2010 προβλέπεται η σύσταση µέχρι δύο 
επιτροπών του Περιφερειακού Συµβουλίου, οι οποίες αποτελούνται από µέλη 
του, κατά αναλογία της δύναµης των περιφερειακών παρατάξεων, στις 
οποίες το περιφερειακό συµβούλιο µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες 
του, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιφέρειας. Παράλληλα, προβλέπεται ότι το περιφερειακό συµβούλιο 
δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, να ασκήσει το ίδιο µια 
αρµοδιότητα που έχει µεταβιβάσει σε επιτροπή, καθώς και ότι η ίδια η 
επιτροπή µπορεί να παραπέµψει το θέµα λόγω σπουδαιότητας στο 
περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ειδικότερα 
προβλέπεται:  

«1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να 
συστήνονται µέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες το συµβούλιο µεταβιβάζει 
αρµοδιότητές του για συγκεκριµένους τοµείς περιφερειακής πολιτικής που 
ορίζονται από αυτό ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της 
οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί 
σύµβουλοι ανάλογα της δύναµης των περιφερειακών παρατάξεων. ∆εν 
αποτελεί ασυµβίβαστο η ταυτόχρονη συµµετοχή των περιφερειακών 
συµβούλων στην οικονοµική επιτροπή και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. 
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Ο αριθµός των µελών της κάθε επιτροπής καθορίζεται µε απόφαση του 
περιφερειακού  συµβουλίου. 

2. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι ο αρµόδιος σχετικά µε το 
αντικείµενο της επιτροπής αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην 
πρώτη συνεδρίαση ένα από τα µέλη της επιτροπής που προέρχεται από την 
µειοψηφία.  

3. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε 
ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες που είχε µεταβιβάσει 
στις περιφερειακές επιτροπές. Οι  επιτροπές, µε απόφαση, που λαµβάνεται 
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, µπορούν να 
παραπέµπουν συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς τους στο περιφερειακό  
συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνουν ότι αυτό επιβάλλεται από 
την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

4. Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού συµβουλίου, τη 
σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο 
σχετικό θέµα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική  επιτροπή». 

Προτείνουµε τη λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου: 
Α)για τη σύσταση της  Επιτροπής του  Περιφερειακού Συµβουλίου 

«Παιδείας - ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Τουρισµού και Αθλητισµού» 
σύµφωνα µε το άρθρο 164 του ν.3852/2010.  

Β)Αριθµός µελών της ανωτέρω επιτροπής να είναι 24 
Γ)Στην Επιτροπή «Παιδείας - ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, 

Τουρισµού και Αθλητισµού» το Περιφερειακό Συµβούλιο µεταβιβάζει τις 
αρµοδιότητες του στους  τοµείς Παιδείας - ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, 
Τουρισµού και Αθλητισµού, και ιδίως:  

1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραµµάτων, προς υποστήριξη 
της διά βίου µάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασµού 
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα 
και µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων, τα οποία αφορούν 
θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης, 
ενηλίκων σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό και τις εφαρµοζόµενες, από 
το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, πολιτικές. 

3. Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της περιφέρειας και των δήµων. 

4.  Ο συντονισµός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της 
περιφέρειας. 

5. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων 
υπερτοπικής σηµασίας. 

6. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη 
εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους 
σκοπούς. 

7. Η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και τη διάδοσή της στους νέους. 

8. Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και 
τριτοβάθµιες Οργανώσεις Αποδήµων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή 
διεθνώς όλους τους αποδήµους. 

9. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Πολιτισµού και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αθλητικούς 
συλλόγους, δήµους καθώς και µε άλλους φορείς ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 
∆ικαίου. 
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10. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που 
καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού. 

11. Η κατάρτιση προγραµµάτων για τον τουριστικό σχεδιασµό, 
καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε 
συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ. και τους δήµους της περιφέρειας. 

12. Η παροχή γνωµοδότησης, κατ’ αρ. 29 παρ. 3 Ν. 2545/1997, για 
χαρακτηρισµό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ). 

13. Η κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραµµάτων, 
σχεδίου ανάπτυξης υποδοµών για την αντιµετώπιση των συνεπειών της 
κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό.  

Τα ανωτέρω προγράµµατα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα 
και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας, όπως αυτά εκπονούνται 
κατά τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 74754/30-12-2010 και η 
χρηµατοδότησή τους εντάσσεται στον ετήσιο προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας, όπως αυτός εκπονείται κατά τις διατάξεις του νόµου. 

∆) την εκλογή των µελών της επιτροπής του  Περιφερειακού 
Συµβουλίου «Παιδείας - ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Τουρισµού και 
Αθλητισµού» σύµφωνα µε το άρθρο 164 του ν.3852/2010.  

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Α) Τη σύσταση της Επιτροπής του Περιφερειακού Συµβουλίου 
«Παιδείας – ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Τουρισµού και Αθλητισµού» 
σύµφωνα µε το άρθρο 164 του Ν.3852/2010. 

Β) Καθορίζει τον αριθµό των µελών της ανωτέρω επιτροπής να είναι 
είκοσι τέσσερα (24). 

Γ) Ορίζει ως Πρόεδρο της ανωτέρω επιτροπής τον Αντιπεριφερειάρχη 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων κ. ∆ηµήτριο Κατσικάρη. 

∆) Μεταβιβάζει στην ανωτέρω επιτροπή τις αρµοδιότητές του στους 
τοµείς Παιδείας – ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Τουρισµού και 
Αθλητισµού και ειδικότερα: 

1. Την εξειδίκευση και κατάρτιση προγραµµάτων, προς υποστήριξη 
της διά βίου µάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασµού 
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα 
και µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Την εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων, τα οποία αφορούν 
θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης, 
ενηλίκων σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό και τις εφαρµοζόµενες, από 
το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, πολιτικές. 

3. Τη συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της περιφέρειας και των δήµων. 

4. Το συντονισµός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της 
περιφέρειας. 

5. Την υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων 
υπερτοπικής σηµασίας. 

6. Τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη 

ΑΔΑ: 4ΑΓΘ7Λ7-Ε



 5 

εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους 
σκοπούς. 

7. Την κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων 
µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη 
διάδοσή της στους νέους. 

8. Τη σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και 
τριτοβάθµιες Οργανώσεις Αποδήµων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή 
διεθνώς όλους τους αποδήµους. 

9. Την υλοποίηση Αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Πολιτισµού και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αθλητικούς 
συλλόγους, δήµους καθώς και µε άλλους φορείς ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 
∆ικαίου. 

10. Την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που 
καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού. 

11. Την κατάρτιση προγραµµάτων για τον τουριστικό σχεδιασµό, καθώς 
και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε 
συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ. και τους δήµους της περιφέρειας. 

12. Την παροχή γνωµοδότησης, κατ’ αρ. 29 παρ. 3 Ν. 2545/1997, για 
χαρακτηρισµό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ). 

13. Την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραµµάτων, 
σχεδίου ανάπτυξης υποδοµών για την αντιµετώπιση των συνεπειών της 
κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό.  

Τα ανωτέρω προγράµµατα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα 
και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας, όπως αυτά εκπονούνται 
κατά τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 74754/30-12-2010 και η 
χρηµατοδότησή τους εντάσσεται στον ετήσιο προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας, όπως αυτός εκπονείται κατά τις διατάξεις του νόµου. 

Ε) Ορίζει ως µέλη της ανωτέρω επιτροπής τους εξής: 
Τακτικά µέλη: 

Αθανασίου Αθανάσιος 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 
Αλαβάνος Αλέξανδρος 
Αµανατίδης Νικόλαος 
Αφεντούλη ∆έσποινα 
Βαρελάς ∆ηµήτριος 
Βιδάλη Μαρία 
Βούτσης Νικόλαος 
Γιαννακάκος Βασίλειος 
Γκούµας Ιωάννης 
Γούδης Χρήστος 
∆αµάσκος Χαράλαµπος 
∆ηµαράς Γεώργιος 
Επιτροπάκης Εµµανουήλ 
Καληώρας Αθανάσιος 
Κουρή – Συµβουλάκη Στυλιανή 
Λυµπέρη Ελένη – Κωνσταντίνα 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα 
Ματαράγκας Γεώργιος 
Μεθυµάκη Άννα 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης 
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Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χάγιος Άγγελος 
 
Αναπληρωµατικά µέλη: 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Αξαρλής Ιωάννης 
Βαρεµένος Γεώργιος 
Βλάχος Ιωάννης 
Βουδούρης Παναγιώτης 
Γάκης Αντώνιος 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος 
∆ιάκος Κωνσταντίνος 
Ερµίδου Γεωργία 
Καµµένος Γεώργιος 
Κανελλάκης Κωνσταντίνος 
Καραθάνος Χαράλαµπος 
Καραϊνδρου Θάλεια 
Καραµανλή Άννα 
Κολοβού Ελένη 
Κυπραίος ∆ηµήτριος 
Μαϊστρος Παναγιώτης 
Μαριδάκης Στυλιανός 
Μαρούλη Μαρία – Χρυσούλα 
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Μπάστας Κωνσταντίνος 
Μπενέτος Ιωάννης 
Μπένος Ηλίας 
Ψαριανός Γρηγόριος 
 
 
Ως προς τα σκέλη Α, Β και ∆   

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Α. Παφίλης, Ε. Ζαφειρίου, ∆. 
Κυπραίος, Ι. Μανουσογιαννάκης, Γ. Φλούδα. 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Α. Αλαβάνος και Α. Χάγιος. 

Ως προς τα σκέλη Γ και Ε λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Α. Παφίλης, Ε. Ζαφειρίου, ∆. Κυπραίος, Ι. Μανουσογιαννάκης, Γ. 
Φλούδα. 
 
 
  
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΔΑ: 4ΑΓΘ7Λ7-Ε


