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Γραφείο Προέδρου 
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Συνεδρίαση 15η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 179/2020 

Σήμερα 02/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: 
Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει 
και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-
3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 619582/27-8-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/8/2020 στον Περιφερειάρχη 
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 2ο Ε.Η.Δ. 

Ενέργειες και μέτρα στήριξης της Περιφέρειας Αττικής για το ασφαλές άνοιγμα των 
σχολείων. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, στην 
έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε το Σώμα ότι προτείνεται από την επικεφαλής της 
παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Δούρου Ειρήνη (Ρένα), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-
06-2011), η συζήτηση, ως εκτός ημερήσιας διάταξης, του θέματος των ενεργειών και των 
μέτρων στήριξης της Περιφέρειας στο ασφαλές άνοιγμα των σχολείων της Αττικής. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την ένταξη στη συζήτηση της 
συνεδρίασης του ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματος. 
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Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ένταξη του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος στη 
συζήτηση της συνεδρίασης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δυνάμει της παρ. 1, 
άρθρου 101 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018).  
 
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος 
Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας 
Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς 
Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, 
Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου 
Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), 
Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή 
(Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα 
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου 
Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας 
Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, 
Χρονοπούλου Νίκη. 
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Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Μπαλάφας Γεώργιος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη  και κ.  Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έδωσε 
το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χρ. Καραμάνο, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56/01-9-2020 πρόταση-εισήγηση της 
επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ζωής», που έχει ως εξής : 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Είναι πρωτοφανής και εμφανής η έλλειψη προετοιμασίας της Κυβέρνησης ενόψει της νέας 
σχολικής χρονιάς, για τη μεγιστοποίηση της προστασίας των μαθητών, του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και των οικογενειών τους. Παρατηρούμε δυστυχώς ξανά ότι εκείνο που 
πρωτεύει στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς είναι η αντιμετώπιση και αυτού του 
σοβαρότατου ζητήματος με επικοινωνιακά εφευρήματα.  
Με ευθύνη και απόφαση της Κυβέρνησης 6 μήνες μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων του 
covid 19,  δεν χαρτογραφήθηκαν οι σχολικές αίθουσες, ώστε να διαμορφωθεί ένα σχέδιο 
μείωσης των μαθητών ανά αίθουσα. Δεν αναζητήθηκαν εναλλακτικοί χώροι για τη 
διεξαγωγή των μαθημάτων. Δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις πρόσθετου εκπαιδευτικού 
προσωπικού, 19.000 αναπληρωτές φέτος σε αντίθεση με τις σχεδόν 40.000 προσλήψεις 
αναπληρωτών πέρυσι, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Χαρακτηριστικές 
οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κας Κεραμέως ότι το κόστος απόκτησης μάσκας θα 
βαρύνει τους γονείς των μαθητών. 
Ουσιαστικά απομένουν οι μάσκες, αν και όποτε φτάσουν στα σχολεία, ως ισοδύναμο όλων 
των παραπάνω -και ίσως ακόμη περισσότερων- μέτρων που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί. 
Για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς υπό συνθήκες συνεχούς και 
αυξανόμενης διασποράς του κορωνοϊού, απαιτείται η υιοθέτηση μέτρων και η λήψη 
αποφάσεων, όπως τα παραπάνω, περί των υγειονομικών και λειτουργικών προϋποθέσεων 
για την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη χώρα. Μέτρα τα οποία 
δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν έχει στην νεοφιλελεύθερη αντίληψη της. 
Η Περιφέρεια Αττικής θα μπορούσε να συμβάλλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης του 
προβλήματος. Έχει ήδη υπάρξει προμήθεια ποσότητας μασκών και αρκετές εξ αυτών έχουν 
διανεμηθεί σε αρκετούς φορείς της Αττικής.  
Θεωρούμε ότι επιβάλλεται αυτές οι μάσκες να πάνε ως πρώτη βοήθεια στα σχολεία της 
Αττικής. Η Διοίκηση της Περιφέρειας οφείλει να ενεργήσει έτσι ώστε στο δεκαήμερο που 
απομένει μέχρι το άνοιγμα των σχολείων να μπορούν οι μάσκες να βρίσκονται προς χρήση 
στους εκπαιδευτικούς χώρους, αφού οι διαδικασίες που επιλέγει το Υπ. Εσωτερικών 
σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια μασκών είναι στον αέρα όσον αφορά τον 
χρόνο παράδοσης που μπορεί να είναι αρκετές εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολικών 
μονάδων.   
Η πανδημία επιβάλλει νέους όρους διαχείρισης σε πολλούς τομείς, πολλαπλασιάζοντας τις 
ανάγκες απολύμανσης και καθαριότητας στα σχολεία. 
Θυμίζουμε ότι είχε έρθει στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας εισήγηση για την αγορά απολυμαντικών μηχανημάτων, τα οποία θα διατίθεντο 
στους Δήμους. Από τα μέσα Ιουλίου, μετά την σφοδρή κριτική που υπήρξε για την 
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διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και του κόστους αυτής της προμήθειας και ενώ υπήρξε 
δέσμευση ότι θα προχωρούσε η διαδικασία με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, δεν έχει γίνει 
απολύτως τίποτε. Αυτός ο διαγωνισμός θα μπορούσε να ξεκινήσει και σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα να υπάρξει η προμήθεια αυτών των απολυμαντικών μηχανημάτων ώστε 
να αντιμετωπιστεί το θέμα της απολύμανσης των σχολικών αιθουσών.   
Επισημαίνουμε επίσης ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τον σχεδιασμό της μεταφοράς 
μαθητών, καθώς διατηρείται σε ισχύ ο σχεδιασμός της περιόδου πριν τον κορωνοϊό. 
Αντίθετα θα έπρεπε η Περιφέρεια Αττικής να προβεί σε επανασχεδιασμό, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη αραίωσης των μαθητών και τήρησης των αποστάσεων που ορίζει ο 
ΕΟΔΥ μέσα στα μισθωμένα σχολικά λεωφορεία.  
Κύριε Πρόεδρε, 
Η ¨Δύναμη Ζωής¨ όπως είναι γνωστό δεν εισάγει προς συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώσαμε όμως με λύπη μας ότι η 
Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής παραμένει αμέτοχη στα ζητήματα που απασχολούν 
εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς σχετικά με την προετοιμασία ενόψει 
της νέας σχολικής χρονιάς, για τη μεγιστοποίηση της προστασίας από την ανεξέλεγκτη 
διασπορά του κορωναϊού.  
Η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να πάρει θέση απέναντι σε αυτή την κυβερνητική αδιαφορία 
και ολιγωρία, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Να συζητήσουμε λοιπόν την Τετάρτη 2 
Σεπτεμβρίου το θέμα στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να υιοθετηθούν 
τα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα. 
1. Να διατεθεί η ποσότητα των 500.000 μασκών, που προμηθευτήκαμε πρόσφατα, στα 
σχολεία, μετά την κάλυψη φυσικά των άμεσων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 
2. Να υπάρξει αμέσως διαδικασία νέας προμήθειας 1.500.000 μασκών αρχικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού (βάση της προηγούμενης σύμβασης που επέγραψε η Περιφέρεια) 
800.000,00€ πλέον ΦΠΑ με κατεπείγουσες διαδικασίες. Με την αποτελεσματικότητα που 
έχουν αποκτήσει οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής η υπογραφή της Σύμβασης μπορεί 
να γίνει εντός 10 ημερών, οπότε η διάθεση των μασκών θα μπορούσε να ξεκινήσει με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς (αν αυτή είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2020). Δύσκολο αλλά όχι 
ανέφικτο. 
3. Να προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία προμήθειας των 1.500 απολυμαντικών 
μηχανημάτων, τα οποία προβλέπεται να διατεθούν στους Δήμους της Αττικής. Θα πρέπει 
να υπάρξει ανοιχτή δημόσια διαγωνιστική διαδικασία. 
4. Να υπάρξει κατεπειγόντως επανασχεδιασμός της μεταφοράς μαθητών, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη αραίωσης των μαθητών μέσα στα μισθωμένα σχολικά λεωφορεία. 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο, στον 
Περιφερειάρχη, στους επικεφαλής των παρατάξεων και σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
που τοποθετήθηκαν επί του θέματος. 
 
Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συγκερασμού των προτάσεων-αιτημάτων της ανωτέρω 
εισήγησης της παράταξης «Δύναμη Ζωής» και αυτών που κατατέθηκαν με εισήγηση για το 
ίδιο θέμα του επικεφαλής της παράταξης Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδη, ο Περιφερειάρχης και ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας κατέθεσαν πρόταση, εν είδει τροπολογίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 17, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
(ΦΕΚ 1497/τ.Β’/17-6-2011), ως εξής : 
 

ΑΔΑ: 6ΜΓΥ7Λ7-Η0Λ



 5 

➢ Έγκριση της σκοπιμότητας για την προμήθεια 500 τεμαχίων μηχανημάτων 
απολύμανσης και καθαρισμού, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, 
προϋπολογισμού 930.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία θα διατεθούν 
για τον καθαρισμό και την απολύμανση σχολικών μονάδων. Η δαπάνη θα βαρύνει  
τον ΚΑΕ 05072.1729 του προϋπολογισμού  έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής. 

 
➢ Έγκριση της σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας 1.500.000 μασκών, υπό 

την αίρεση ότι θα γίνει η απαιτούμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 
της Περιφέρειας Αττικής.  

 
➢ Να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της μεταφοράς των μαθητών, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη αραίωσης των μαθητών μέσα στα μισθωμένα σχολικά 
λεωφορεία. 

 
➢ Να στηριχθεί η διενέργεια διαγνωστικού τεστ για covid-19 σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές της Αττικής. 
 

➢ Να διερευνηθεί η δυνατότητα προμήθειας μασκών «ανεμπόδιστης επικοινωνίας» για 
εκπαιδευτικούς υπηρετούντες στην Αττική. 
 

Η ανωτέρω πρόταση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, έγινε αποδεκτή, εν είδει 
τροπολογίας, από τον εισηγητή του θέματος κ. Χρ. Καραμάνο ενώ ο επικεφαλής της 
παράταξης Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. 
Τουλγαρίδης επέμεινε να τεθεί προς ψήφιση αυτούσια η εισήγησή του, και δυνάμει του 
άρθρου 17 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
1497/τ. Β’/17-06-2011), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία 
το σύνολο της ανωτέρω πρότασης-τροπολογίας. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Τη λήψη των κάτωθι μέτρων και την πραγματοποίηση των κατωτέρω ενεργειών για το 
ασφαλές άνοιγμα των σχολείων της Αττικής : 
 
1. Την έγκριση της σκοπιμότητας για την προμήθεια 500 τεμαχίων μηχανημάτων 

απολύμανσης και καθαρισμού, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμού 
930.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία θα διατεθούν για τον καθαρισμό 
και την απολύμανση σχολικών μονάδων. Η δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑΕ 05072.1729 
του προϋπολογισμού  έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την έγκριση της σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας 1.500.000 μασκών, 
κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την αίρεση ότι θα γίνει η απαιτούμενη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής.  

3. Να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της μεταφοράς των μαθητών, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη αραίωσής τους μέσα στα μισθωμένα σχολικά λεωφορεία. 

4. Να στηριχθεί η διενέργεια διαγνωστικών tests για Covid-19 σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές της Αττικής. 
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5. Να διερευνηθεί η δυνατότητα προμήθειας μασκών «ανεμπόδιστης επικοινωνίας» για 
εκπαιδευτικούς υπηρετούντες στην Αττική. 
 
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου, μόνο ως προς το σημείο που αφορά στην προμήθεια 500 
τεμαχίων μηχανημάτων απολύμανσης και καθαρισμού. 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος. 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την 
Αττική» κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δ. Αγγελάκη, 
και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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