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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 10η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 75/2021 

Σήμερα 14/4/2021, 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) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, 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) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 278556/8-4-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 8/4/2021 
αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ. 

Συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στον καταυλισμό των Ρομά στην περιοχή του 
Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι. 
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα δύο 
(82) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, στην 
έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε το Σώμα ότι προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ. Β’/17-06-2011), από τον επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αττικής» κ. Ι. Πρωτούλη και από τον επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος 
Τζήμερος», κ. Θ. Τζήμερο, με διακριτές και αυτοτελείς εισηγήσεις, η συζήτηση, ως εκτός 
ημερήσιας διάταξης, του θέματος της προκύπτουσας κατάστασης στον καταυλισμό των 
Ρομά στην περιοχή του Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι. 
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Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την ένταξη στη συζήτηση της 
συνεδρίασης του ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματος. 
 
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (σε σύνολο ενενήντα επτά (97) παρόντων 
Περιφερειακών Συμβούλων υπερψήφισαν την πρόταση πενήντα (50) Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι) 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, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, 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, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης 
Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, 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), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, 
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), 
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
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), Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, 
Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς 
Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-
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Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες /Απόντες:  
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αναστασοπούλου Στυλιανή, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Καλογήρου Φανή (Φαίη) 
– Χριστίνα, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έθεσε υπ’όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου:  
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12/11-4-2021 εισήγηση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αττικής» για τη συζήτηση του αναφερομένου εκτός ημερήσιας διατάξης θέματος, που 
εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία και έχει αυτολεξεί ως εξής : 
 
«Θέμα: Αίτημα συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης στη 10η συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την κατάσταση στον καταυλισμό των Ρομά 
Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι. 
 
Άσχημη είναι η κατάσταση  στον καταυλισμό των Ρομά Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι 
και η αντιμετώπιση του προβλήματος της διασποράς του κορωνοϊού. Η καταστολή - 
καραντίνα έρχεται να αναδείξει και σ’ αυτή την περιοχή την ανεπάρκεια του δημόσιου 
συστήματος Υγείας, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότησή του, αφού το Κέντρο 
Υγείας Κάτω Χαλανδρίου είναι μια δομή σχεδόν εγκαταλελειμμένη. 
Οι Ρομά αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που εξαιτίας των κακών συνθηκών 
διαβίωσης βρίσκεται ακόμα πιο εκτεθειμένη στον ιό.  
Τα κροκοδείλια δάκρυα για την προστασία της συγκεκριμένης κοινότητας, δεν πρέπει να 
ξεγελάσουν κανένα. 
Μεγάλες είναι οι ευθύνες και της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, αφού από το 
Δεκέμβρη του 2019 υπάρχει τυπικά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των Ρομά, για το 
οποίο όμως δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ. 
Γι’ αυτούς τους λόγους ζητάμε να συζητηθεί το θέμα προ ημερήσιας διάταξης στη 10η 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου την Τετάρτη 14 Απρίλη, για να αποφασιστεί 
να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας εξασφαλίζοντας, 

1. Πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
2. Δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, σαπούνια κλπ), 
3. Τροφοδοσία και  
4. Παροχή κάθε άλλου είδους πρώτης ανάγκης.»  

 
β) την από 12/4/2021 εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος 
Τζήμερος» κ. Θ. Τζήμερου για τη συζήτηση του αναφερομένου εκτός ημερήσιας 
διατάξης θέματος, που εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία και έχει αυτολεξεί ως εξής: 
 
«Θέμα: Αίτημα συζήτησης προ ημερησίας διατάξεως στην 10η συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου στις 14 Απριλίου, σχετικά με τη συνεχιζόμενη παράνομη 
κατάληψη οικοπέδων στην περιοχή του Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι από ομάδες 
πολιτών και την μη εφαρμογή εκ μέρους τους των μέτρων προστασίας από την πανδημία 
σε συνδυασμό με άρνηση των καταληψιών να αποχωρήσουν παρά τις δεκάδες 
καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος τους.» 
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Στην περιοχή του Νομισματοκοπείου, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τη Μεσογείων, το 
κράτος έχει καταλυθεί, εδώ και 50 χρόνια. Οργανωμένες ομάδες πολιτών έχουν 
καταλάβει την περιοχή, αποστερώντας τους ιδιοκτήτες από τη δυνατότητα να νέμονται 
την περιουσία τους, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν υγειονομική βόμβα, καθώς δεν τηρούν 
κανέναν κανόνα υγιεινής, ούτε πριν την έναρξη την πανδημίας ούτε μετά. 

Έχουν εκδοθεί δεκάδες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες διατάσσουν την αποβολή 
των καταληψιών από τον χώρο που παρανόμως κατέχουν, οι οποίες δεν 
εφαρμόζονται εξ αιτίας: 

- της ψηφοθηρίας τοπικών παρατάξεων, δημοτικών και περιφερειακών, και 
πολιτικών κομμάτων καθώς οι συγκεκριμένες ομάδες πολιτών συνηθίζουν να 
πωλούν την ψήφο τους έναντι εξυπηρετήσεων, 

- της υπεξαίρεσης των σημαντικών ποσών που διατίθενται κατά καιρούς από την 
Πολιτεία για την μεταστέγαση των καταληψιών από “κλίκες” επιτήδειων στις 
οποίες συμμετέχουν οι εκπρόσωποί τους και εκπρόσωποι των κρατικών 
φορέων που τους χρηματοδοτούν, 

- τις πολιτικής υποστήριξης που έχουν οι καταληψίες από συγκεκριμένα κόμματα τα 
οποία έχουν ως ευθέως εκπεφρασμένο στόχο την κατάλυση του δημοκρατικού 
πολιτεύματος και την επιβολή δικτατορίας στη χώρα και ως μηχανισμό για την 
επίτευξή του, την εγκαθίδρυση θυλάκων ανομίας σε συνδυασμό με την 
εξαθλίωση των πολιτών, έτσι ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο “υλικό” για την 
ολοκλήρωση των εγκληματικών τους σχεδίων. 

 
Στις εν λόγω ομάδες πολιτών είναι ενδημικό φαινόμενο η άρνηση συμμόρφωσης προς 
τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, η διάπραξη των ποινικώς κολάσιμων πράξεων 
της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο, ενώ 
σημαντικό ποσοστό εξ αυτών προσπορίζονται τα προς το ζην με κύρια δραστηριότητα 
την επαιτεία και το έγκλημα και αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο των περιοίκων, όπως 
και διανομέων φαγητού, καθώς έχουν διαπράξει κλοπές κατ’ επανάληψη εις βάρος 
τους. Κανένας από αυτούς τους πολίτες δεν τηρεί τους κανόνες προφύλαξης από την 
πανδημία, ούτε τους περιορισμούς κυκλοφορίας ούτε τη χρήση μάσκας, καθιστώντας 
τον οικισμό τους εστία υπερμετάδοσης του ιού. 

Στις 10 Απριλίου, μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής 
Προστασίας η οποία έλαβε υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή διαστρωμάτωση των 
κατοίκων, τα αποτελέσματα των μαζικών τεστ και των δεδομένων της ιχνηλάτησης, 
καθώς και τη ραγδαία αύξηση στους επιδημιολογικούς δείκτες των τελευταίων πέντε 
ημερών στον οικισμό των καταληψιών, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κατόπιν  εισήγησης και 
σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Χαλανδρίου, Συμεών Ρούσσου, για επιτακτικούς 
λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον 
περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, αποφασίσθηκε: 

- Η κήρυξη του οικισμού των καταληψιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας και η επιβολή περιοριστικών μέτρων από το Σάββατο 10 
Απριλίου και Ω/18:00 έως και την Δευτέρα 19 Απριλίου και Ω/06:00. 

- Η προσωρινή επιβολή περιορισμού των καταληψιών εντός των ορίων του 
οικισμού. (Επιτρέπεται η μετακίνηση των καταληψιών εκτός των ορίων του 
οικισμού για λόγους υγείας.) 

- Η αναστολή συναθροίσεων/δημόσιων  ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως 
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χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού. 
- Η αναστολή θρησκευτικών τελετών, με εξαίρεση κηδείες με την παρουσία έως 

9 ατόμων α’ βαθμού συγγένειας (sms κωδικός 5) και τέλεση λειτουργιών, 
λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών 
τελετών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το 
αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών 
προσώπων. 

- Η λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για 
την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα 
κ.α.) των καταληψιών. 

- Η λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
(ΠΕ.ΠΤ.Δ.) Αττικής για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν 
απαιτηθεί. 

- Η επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Αττικής για την τήρηση του 
κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των καταληψιών του ως άνω οικισμού. 

- Η ανάληψη από τον Ε.Ο.Δ.Υ. της υποχρέωσης  της διενέργειας γρήγορου τεστ 
αντιγόνου COVID-19 (rapid test) την 3η και 6η μέρα επιβολής των 
περιοριστικών μέτρων των καταληψιών. 

 

Τα μέτρα που ελήφθησαν δεν περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός 
του οικισμού, κάνοντας σχεδόν βέβαιη την εξάπλωση του ιού σε όλους και με δεδομένη 
την ελλιπή επιτήρηση την διασπορά του εκτός του οικισμού. 

Ζητώ να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας διατάξεως ώστε η Περιφέρεια σε συνεργασία 
με τον Δήμο Χαλανδρίου και τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, να 
ενεργήσει τα δέοντα ώστε να διασφαλίσει: 

- την τήρηση των μέτρων από την κοινότητα των καταληψιών 
- την αποβολή τους, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, από τον χώρο που 

παρανόμως καταπατούν, ο οποίος  να αποδοθεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες του. 
 

Η παράταξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ είναι σθεναρά κατά κάθε είδους ρατσισμού, υποστηρίζοντας 
το αυτονόητο: πως όλοι οι πολίτες ενός κράτους, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς καμμία διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, 
καταγωγής, θρησκείας ή άλλων κριτηρίων. 

Θεωρούμε πως ο προσδιορισμός “ευάλωτοι” που αποδίδεται σε πολίτες αρτιμελείς και 
υγιέστατους, χωρίς καμμία αναπηρία ή φυσικό μειονέκτημα, μόνο και μόνο λόγω της 
φυλετικής τους καταγωγής, είναι ο ΟΡΙΣΜΟΣ του ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ και εξυπηρετεί τους 
άνομους σκοπούς όσων τον επικαλούνται. 

Όλοι οι έλληνες πολίτες είναι ίσοι απέναντι του νόμου. Αυτό σημαίνει πως οι καταληψίες 
της περιοχής έχουν πλήρη και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα στα δημόσια αγαθά, όπως 
η Παιδεία και η Υγεία. Αντιθέτως, η στέγαση δεν είναι δημόσιο αγαθό και κάθε έλληνας 
πολίτης έχει ο ίδιος, την ευθύνη της εξεύρεσης στέγης, δι’ ιδίων πόρων. Η προνομιακή 
μεταχείριση ομάδων πολιτών, για τους οποίους το κράτος, δηλαδή οι φορολογούμενοι, 
πληρώνουν το κόστος στέγασής τους, με μόνο κριτήριο τη φυλετική τους καταγωγή, 
είναι κατάφωρα αντισυνταγματική και εξώφθαλμα ρατσιστική. Οι καταληψίες της 
περιοχής, όπως κάθε κάτοικος αυτής της χώρας, υπόκεινται στις διατάξεις της ελληνικής 
νομοθεσίας που τιμωρούν τις παραβατικές ενέργειες, μία από τις οποίες είναι η βίαιη 
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κατάληψη δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου και μία άλλη είναι η άρνηση συμμόρφωσης 
με τις οδηγίες για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊου.» 

 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στους δύο εισηγητές του 
θέματος κ. Ι. Πρωτούλη και κ. Θ. Τζήμερο, στην Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βόρειου Τομέα 
Αθηνών κ. Λ. Κεφαλογιάννη και στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μ. Ζέρβα. 
Επίσης, τοποθετήθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, οι λοιποί επικεφαλής των 
παρατάξεων, οι ειδικοί αγορητές και οι Περιφερειακοί Συμβούλοι που ζήτησαν το λόγο. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση για 
τη σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής με αντικείμενο την εισήγηση προτάσεων για 
την επίλυση των θεμάτων των ΡΟΜΑ.  
 
Κατόπιν της υπερψήφισης της σκοπιμότητας σύστασης της Διαπαραταξιακής 
Επιτροπής, συμφωνήθηκε η κάθε παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου να 
συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην επιτροπή. Ακολούθως, η κάθε παράταξη, 
πλην της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική», υπέδειξε τον εκπρόσωπο - μέλος 
της στη συσταθησόμενη Επιτροπή. 
 

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

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Τη σύσταση 8μελούς Διαπαραταξιακής Επιτροπής με αντικείμενο την εισήγηση 
προτάσεων για την επίλυση των θεμάτων των ΡΟΜΑ, αποτελούμενης από τους κάτωθι 
Περιφερειακούς Συμβούλους κ.κ. : 

 
▪ Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία  
▪ Αθανασίου Μάριο 
▪ Αδαμόπουλο Σπυρίδωνα 
▪ Μπενετάτο Στυλιανό 
▪ Δημητρίου Γεώργιο 
▪ Τζήμερο Γλαύκο-Αθανάσιο 
▪ Τουλγαρίδη Κων/νο 
▪ Τσίχλη Μαριάνα 

 
Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία θα ηγείται της 

αναφερομένης Επιτροπής. 
 

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας για τη σκοπιμότητα σύστασης της Επιτροπής δεν ήταν 
παρούσα η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Τσίχλη. 

 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


