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Συνεδρίαση 10η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 78/2021 

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 3ο Η.Δ. 

Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών 
καταστημάτων και περιορισμών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων για το έτος 2021.  
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα δύο 
(82) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ 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 
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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, 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), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος 
Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, 
Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 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, 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-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη 
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: - 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γ. Δημόπουλο 
ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 276983/8-
4-2021 εισήγηση των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού 
Τομέα Αθηνών και ΠΕ Πειραιά,  που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
       
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
3. Τις διατάξεις της με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018) 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 
4. Την υπ΄αριθμ. 505910/04-09-2019 (ΦΕΚ 3411/τ. Β΄/06-09-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειάκους Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής. 
5. Την υπ΄ αριθμ. 498816/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. ΥΟΔΔ/03-09-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών  της Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. ΥΟΔΔ/29-
12-2020).  
6. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 8 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 

57Α΄/23-3- 1999) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορία, όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17-12-2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις». 
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 238/ 2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα 
      « Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών 
καταστημάτων», για το έτος 2017. 
8. Το γεγονός ότι από τη μελέτη των μετρητικών στοιχείων της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης της Αθήνας έχει αποδειχθεί ότι τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής 
παρουσιάζεται αιχμή στις τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ιδιαίτερα όσον αφορά 
ρύπους, στο σχηματισμό των οποίων, σημαντικά συμμετέχει η κυκλοφορία των 
οχημάτων. 
9. Το γεγονός ότι η μείωση της αιχμής της κυκλοφορίας θα έχει θετικό αποτέλεσμα 
στη μείωση της αιχμής της ρύπανσης. 
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει 
δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Επειδή, 
 
«Σύμφωνα με: 
α) Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999, ως 
αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 το άρθρου 48 του Ν. 4313/17-12-2014 
(ΦΕΚ 261Α΄/2014): 
«1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των 
μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην 
προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην 
εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη 
λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά 
στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων 
κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή 
Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που 
έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι 
αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, και, 
β) Τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999, ως 
αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 το άρθρου 48 του Ν. 4313/17-12-2014 
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(ΦΕΚ 261Α΄/2014): ορίζεται ότι : ««Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορούν να επιβάλλονται περιορισμοί 
στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της χώρας και να καθορίζεται η 
προσωρινή κίνησή τους σε χώρους στάθμευσης. Με απόφαση των οικείων 
Περιφερειακών Συμβουλίων καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, 
υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων. Οι μεν παραβάτες των διατάξεων που 
θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, 
τιμωρούνται με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά 
οχήματα, οι δε παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των 
εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με 
διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων ευρώ (400 ευρώ)». 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Τον καθορισμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων φορτηγών οχημάτων κατά την τροφοδοσία 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, για το χρονικό διάστημα από  ψήφισης του παρόντος έως και 31.12.2021 ως 
ακολούθως: 
 
Ι. ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (SUPER MARKETS, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ): 
 
Τον καθορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας των Επιχειρήσεων, Υπεραγορών και 
λοιπών καταστημάτων (Super Markets, Πολυκαταστήματα, Αλυσίδες Καταστημάτων), 
καθ' όλο το 24ώρο πλην των ωρών από 07:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ., για τα φορτηγά 
αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στους εξής δρόμους: 
 
1. α) Στο κέντρο της πόλης της Αθήνας (εντός του εσωτερικού δακτυλίου), ήτοι στην 
περιοχή που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. 
Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ- Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπύρου 
Μερκούρη - Βρυάξιδος -Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού 
- Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - 
Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου -Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. 
Αλεξάνδρας» 
 
1. β) Στις περιμετρικές οδούς του εσωτερικού δακτυλίου: 

- Πανόρμου 
- Πατησίων, Αριστοτέλους, Γ' Σεπτεμβρίου, Αχαρνών, Λιοσίων, Κυψέλης, 
Λένορμαν, Γαλατσίου    

  (περιοχή Αθηνών) 
- Φιλολάου (περιοχή Παγκρατίου) 
- Φορμίωνος (από Ριζάρη μέχρι Καραολή και Δημητρίου) (περιοχές Παγκράτι -
Βύρωνα) 

- Υμηττού (από Βρυαξίδος μέχρι Χίου) (περιοχή Παγκρατίου) 
- Γ. Παπανδρέου (από Παπάγου μέχρι τη συμβολή της με Κοκκινοπούλου) 
(περιοχή Ζωγράφου) 

- Ούλοφ Πάλμε (περιοχή Ιλισίων) 
- Στην Ιερά Οδό (από Κηφισού έως Θηβών) (περιοχή Αιγάλεω) 
- Στην Θηβών (από λόφο Αξιωματικών έως Ιερά Οδό) (περιοχή Αιγάλεω) 



5 

 

- Λεωφόρο Βουλιαγμένης 
- Αγ. Δημητρίου - Στριγγάρι (ευρύτερη περιοχή Πλατείας Καλογήρων) 
- Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) - Δημοσθένους - Σιβιτανίδου - Δαβάκη (περιοχή 
Καλλιθέας) 

- Ελ. Βενιζέλου - Αρτάκης - Μάχης - Αναλάτου - Ομήρου - 25ης Μαρτίου και 2ας 
Μαΐου (πλατεία Ν. Σμύρνης) (περιοχή Νέας Σμύρνης) 

- Αχιλλέως - Αμφιθέας - Αγ. Βαρβάρας (περιοχή Παλαιού Φαλήρου) 
- Λαγουμιτζή -Δημητρακοπούλου - Βεΐκου – Πειραιώς (περιοχή Αθηνών) 

 
1. γ) Στη Λεωφόρο Μεσογείων 
 
2. Στον Πειραιά στις κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πόλης: Ηρ. Πολυτεχνείου -
Γρ. Λαμπράκη - Βασ. Γεωργίου - Ακτή Μιαούλη - Ακτή Ποσειδώνος - 2ας Μεραρχίας 
- Γούναρη - Τσαμαδού - Εθν. Αντιστάσεως - 34ου Συντάγματος- Ακτή Μουτσοπούλου 
- Ακτή Καλλιμασιώτη – Ακτή Θεμιστοκλέους- Ελευθερίου Βενιζέλου. 
 
Συγκεκριμένα και μόνο για την περιοχή του Πειραιά, προτείνεται ο περιορισμός 
κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στις 
παραπάνω αναφερόμενους οδούς, από 07.00π.μ. έως 11.00 π.μ. και από 14.30 μ.μ. 
έως και 16.00 μ.μ. 
 
3. Από τις απαγορεύσεις του εδαφίου 1(α΄) εξαιρείται η τροφοδοσία καταστημάτων 
νωπών  αλιευμάτων Βαρβακείου Αγοράς. 
 
4. Για την τροφοδοσία των καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό Τρίγωνο της 
Αθήνας, ήτοι στο τμήμα του κέντρου της Αθήνας που περικλείεται από τις οδούς : « 
Αθηνάς – Πλατ. Ομονοίας – Σταδίου – Πλ. Συντάγματος – Μητροπόλεως – Αθηνάς» 
εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΜΕΟ/στ/οικ./1190/1195 «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο Εμπορικό 
Τρίγωνο της Αθήνας (Β252)», όπως ισχύει. 
 
5. Στον Δήμο Ηλιούπολης για την τροφοδοσία των καταστημάτων (super markets) 
της πόλης, προτείνεται ωράριο τροφοδοσίας από τις 19.00 έως και 07.00 της 
επόμενης, με κάθε τύπο φορτηγού οχήματος . 
Ο Δήμος θα προβεί στην εξαίρεση από την τήρηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 
των καταστημάτων, που διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους φορτοεκφόρτωσης και δεν 
επιβαρύνουν τους κοινόχρηστους χώρους. 
6.Στον Δήμο Γαλατσίου για την τροφοδοσία των καταστημάτων (super markets) της 
πόλης, προτείνεται ωράριο τροφοδοσίας από τις 19.00 έως και 07.00 της επόμενης, 
με κάθε τύπο φορτηγού οχήματος. Για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, ο 
ανεφοδιασμός τους θα διενεργείται με οχήματα με οχήματα μικτού βάρους μέχρι δύο 
(2) τόνους. 
 
ΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ (ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ): 
 
1. Η “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ” είναι η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: 
Αθηνάς - Ερμού - δεξιά Πλ. Συντάγματος - συνέχεια Φιλελλήνων - δεξιά Λ. Αμαλίας -
αριστερά Λ. Βασ. Όλγας - αριστερά Λ. Βασ. Κων/νου - αριστερά Παυσανίου - συνέχεια 
Ρηγίλλης - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - δεξιά Σέκερη - συνέχεια Σόλωνος - δεξιά 
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Μπόταση -αριστερά Στουρνάρη - αριστερά Μάρνη - αριστερά Μενάνδρου - αριστερά 
Πειραιώς - δεξιά Σωκράτους - αριστερά Λυκούργου - δεξιά Αθηνάς». 
 
2. Στην περιοχή της “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ” η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων 
επιτρέπεται ως εξής: 
2. α) Φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης ωφέλιμου φορτίου μέχρι 
και      τεσσάρων (4) τόνων, κυκλοφορούν ελεύθερα κατά τις ώρες: 
1.α.α)14:30΄ μέχρι 17:00΄,  
1.α.β) 21:00΄ μέχρι 07:00΄ και, 
1.α.γ) 07:00΄ έως 11:00΄, με εξαίρεση: 
- Πανεπιστημίου (ολόκληρη), την οποία επιτρέπεται να διέρχονται κάθετα, 

- Σταδίου από την Πλ. Ομονοίας μέχρι την οδό Ομήρου, την οποία επιτρέπεται να 
διέρχονται κάθετα και, 

- Ακαδημίας από την Πλ. Κάνιγγος μέχρι την οδό Ομήρου, την οποία επιτρέπεται να 
διέρχονται κάθετα, 

- Πλατεία Ομονοίας, εκτός των οχημάτων που εισέρχονται από την οδό Αθηνάς και, 
- Πλατεία Συντάγματος, εκτός των οχημάτων που εισέρχονται από την οδό Ερμού 

με κατεύθυνση προς την οδό Φιλελλήνων. 
2.β) Φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης ωφέλιμου φορτίου άνω των 
τεσσάρων 
(4) τόνων, κυκλοφορούν ελεύθερα κατά τις ώρες: 
2.β.α)14:30΄ μέχρι 17:00΄ και,  
 2.β.β) 21:00΄ μέχρι 07:00΄. 
2.γ) Η στάση και η στάθμευση των παραπάνω αυτοκινήτων κατά τις προαναφερόμενες 
ώρες, για τον απόλυτα απαραίτητο για φορτοεκφόρτωση χρόνο επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την υπάρχουσα οδική σήμανση. 
2.δ) Στις οριακές λεωφόρους και οδούς της “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ” δεν ισχύουν τα 
παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. 
2.ε) Ειδικές περιπτώσεις: 

2.ε.α.) Φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας και Ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν 
οικοδομικά υλικά, ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για έτοιμο σκυρόδεμα 
και για την ανύψωση διαφόρων  αντικειμένων, επιτρέπεται να κυκλοφορούν και 
άλλες ώρες μετά από σχετική άδεια της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών. 

2.ε.β.) Με όμοιες άδειες μπορεί να αντιμετωπιστούν και άλλες απρόβλεπτες και 
επείγουσες  ανάγκες, όπως είναι οι μεταφορές γραφείων, οικοσκευών κ.λπ. 

2.στ) Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται: 
2.στ.α)Φορτηγά αυτοκίνητα Κρατικά, Δημοτικά, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας, όπως (Κ.Υ., Ε.Α.) ή με εμφανή σήματα 
Υπηρεσιών αυτών και μισθωμένα φορτηγά αυτοκίνητα από τις εν λόγω 
Υπηρεσίες για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. 

2.στ.β) Φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων και ειδών Νοσοκομείου.  
2.στ.γ) Φορτηγά αυτοκίνητα διανομής ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. 
2.στ.δ) Οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων εντός της περιοχής του 

Εμπορικού Τριγώνου (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 της 
παρούσης), τα οποία αποδεδειγμένα, βάσει συνοδευτικών εγγράφων 
μεταφοράς, πραγματοποιούν τροφοδοσία από και προς την εν λόγω 
περιοχή. 

 
ΙΙΙ. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλονται οι ποινές του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ.Α/17-12-2014) 
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«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες 
Διατάξεις». 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
και  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 8 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ. 
Α’/23-3-1999) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορία, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ.Α’/17-12-2014) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες 
Διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018) 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Τις υπ΄ αριθμ. 498816/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03-9-2019),  624277/31-8-
2020 (ΦΕΚ 699/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./01-9-2020) και 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού και 
παράτασης της θητείας των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Αττικής.  

5. Τις υπ΄ αριθμ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 2763/τ. Β’/7-7-2020) και 664089/10-9-2020 
(ΦΕΚ 3943/τ. Β’/15-9-2020)  αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης 
και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Την υπ’ αριθμ. 238/2017 (ΑΔΑ: 6Υ6Ξ7Λ7-Κ1Β) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας των 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων», για το έτος 2017. 

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 276983/8-4-2021 εισήγηση των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και ΠΕ Πειραιά.  

8. Το γεγονός ότι από τη μελέτη των μετρητικών στοιχείων της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης της Αθήνας έχει αποδειχθεί ότι τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής 
παρουσιάζεται αιχμή στις τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ιδιαίτερα όσον 
αφορά ρύπους, στο σχηματισμό των οποίων σημαντικά συμμετέχει η κυκλοφορία 
των οχημάτων. 

9. Το γεγονός ότι η μείωση της αιχμής της κυκλοφορίας θα έχει θετικό αποτέλεσμα στη 
μείωση της αιχμής της ρύπανσης. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη 
στον  προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής. 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Τον καθορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και 
λοιπών καταστημάτων και της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων τροφοδοσίας 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσης έως και τις 31.12.2021 ως ακολούθως: 

 
Ι. ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (SUPER MARKETS, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ): 
 
Τον καθορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας των Επιχειρήσεων, Υπεραγορών και λοιπών 
καταστημάτων (Super Markets, Πολυκαταστήματα, Αλυσίδες Καταστημάτων), καθ' όλο 
το 24ώρο πλην των ωρών από 07:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ., για τα φορτηγά αυτοκίνητα 
ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στους εξής δρόμους: 
 
1. α) Στο κέντρο της πόλης της Αθήνας (εντός του εσωτερικού δακτυλίου), ήτοι στην 

περιοχή που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. 
Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ- Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπύρου 
Μερκούρη - Βρυάξιδος -Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού 
- Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - 
Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου -Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. 
Αλεξάνδρας» 

 
1. β) Στις περιμετρικές οδούς του εσωτερικού δακτυλίου: 

- Πανόρμου 
- Πατησίων, Αριστοτέλους, Γ' Σεπτεμβρίου, Αχαρνών, Λιοσίων, Κυψέλης, 
Λένορμαν, Γαλατσίου    

  (περιοχή Αθηνών) 
- Φιλολάου (περιοχή Παγκρατίου) 
- Φορμίωνος (από Ριζάρη μέχρι Καραολή και Δημητρίου) (περιοχές Παγκράτι -
Βύρωνα) 

- Υμηττού (από Βρυαξίδος μέχρι Χίου) (περιοχή Παγκρατίου) 
- Γ. Παπανδρέου (από Παπάγου μέχρι τη συμβολή της με Κοκκινοπούλου) (περιοχή 
Ζωγράφου) 

- Ούλοφ Πάλμε (περιοχή Ιλισίων) 
- Στην Ιερά Οδό (από Κηφισού έως Θηβών) (περιοχή Αιγάλεω) 
- Στην Θηβών (από λόφο Αξιωματικών έως Ιερά Οδό) (περιοχή Αιγάλεω) 
- Λεωφόρο Βουλιαγμένης 
- Αγ. Δημητρίου - Στριγγάρι (ευρύτερη περιοχή Πλατείας Καλογήρων) 
- Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) - Δημοσθένους - Σιβιτανίδου - Δαβάκη (περιοχή 
Καλλιθέας) 

- Ελ. Βενιζέλου - Αρτάκης - Μάχης - Αναλάτου - Ομήρου - 25ης Μαρτίου και 
2ας Μαΐου (πλατεία Ν. Σμύρνης) (περιοχή Νέας Σμύρνης) 
- Αχιλλέως - Αμφιθέας - Αγ. Βαρβάρας (περιοχή Παλαιού Φαλήρου) 
- Λαγουμιτζή -Δημητρακοπούλου - Βεΐκου – Πειραιώς (περιοχή Αθηνών) 

 
1. γ) Στη Λεωφόρο Μεσογείων 
 
2. Στον Πειραιά στις κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πόλης: Ηρ. Πολυτεχνείου -Γρ. 
Λαμπράκη - Βασ. Γεωργίου - Ακτή Μιαούλη - Ακτή Ποσειδώνος - 2ας Μεραρχίας - 
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Γούναρη - Τσαμαδού - Εθν. Αντιστάσεως - 34ου Συντάγματος- Ακτή Μουτσοπούλου - 
Ακτή Καλλιμασιώτη – Ακτή Θεμιστοκλέους- Ελευθερίου Βενιζέλου. 
 
Συγκεκριμένα και μόνο για την περιοχή του Πειραιά, προτείνεται ο περιορισμός 
κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στις 
παραπάνω αναφερόμενους οδούς, από 07.00π.μ. έως 11.00 π.μ. και από 14.30 μ.μ. 
έως και 16.00 μ.μ. 
 
3. Από τις απαγορεύσεις του εδαφίου 1(α΄) εξαιρείται η τροφοδοσία καταστημάτων 
νωπών αλιευμάτων Βαρβακείου Αγοράς. 
 
4. Για την τροφοδοσία των καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό Τρίγωνο της 
Αθήνας, ήτοι στο τμήμα του κέντρου της Αθήνας που περικλείεται από τις οδούς : « 
Αθηνάς – Πλατ. Ομονοίας – Σταδίου – Πλ. Συντάγματος – Μητροπόλεως – Αθηνάς» 
εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΜΕΟ/στ/οικ./1190/1195 «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο Εμπορικό 
Τρίγωνο της Αθήνας (Β’252)», όπως ισχύει. 
 
5. Στο Δήμο Ηλιούπολης για την τροφοδοσία των καταστημάτων (super markets) της 
πόλης, προτείνεται ωράριο τροφοδοσίας από τις 19.00 έως και 07.00 της επόμενης, με 
κάθε τύπο φορτηγού οχήματος . 
Ο Δήμος θα προβεί στην εξαίρεση από την τήρηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των 
καταστημάτων, που διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους φορτοεκφόρτωσης και δεν 
επιβαρύνουν τους κοινόχρηστους χώρους. 
6.Στο Δήμο Γαλατσίου για την τροφοδοσία των καταστημάτων (super markets) της 
πόλης, προτείνεται ωράριο τροφοδοσίας από τις 19.00 έως και 07.00 της επόμενης, με 
κάθε τύπο φορτηγού οχήματος. Για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, ο ανεφοδιασμός 
τους θα διενεργείται με οχήματα με οχήματα μικτού βάρους μέχρι δύο (2) τόνους. 
 
ΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ (ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ): 
 
1. Η “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ” είναι η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: 
Αθηνάς - Ερμού - δεξιά Πλ. Συντάγματος - συνέχεια Φιλελλήνων - δεξιά Λ. Αμαλίας -
αριστερά Λ. Βασ. Όλγας - αριστερά Λ. Βασ. Κων/νου - αριστερά Παυσανίου - συνέχεια 
Ρηγίλλης - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - δεξιά Σέκερη - συνέχεια Σόλωνος - δεξιά Μπόταση 
- αριστερά Στουρνάρη - αριστερά Μάρνη - αριστερά Μενάνδρου - αριστερά Πειραιώς - 
δεξιά Σωκράτους - αριστερά Λυκούργου - δεξιά Αθηνάς». 
 
2. Στην περιοχή της “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ” η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων 
επιτρέπεται ως εξής: 

2. α) Φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης ωφέλιμου φορτίου μέχρι 
και      τεσσάρων (4) τόνων, κυκλοφορούν ελεύθερα κατά τις ώρες: 

2.α.α)14:30΄ μέχρι 17:00΄,  
2.α.β) 21:00΄ μέχρι 07:00΄ και, 
2.α.γ) 07:00΄ έως 11:00΄, με εξαίρεση: 
- Πανεπιστημίου (ολόκληρη), την οποία επιτρέπεται να διέρχονται κάθετα, 

- Σταδίου από την Πλ. Ομονοίας μέχρι την οδό Ομήρου, την οποία επιτρέπεται να 
διέρχονται κάθετα και, 

- Ακαδημίας από την Πλ. Κάνιγγος μέχρι την οδό Ομήρου, την οποία επιτρέπεται 
να  διέρχονται κάθετα, 
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- Πλατεία Ομονοίας, εκτός των οχημάτων που εισέρχονται από την οδό Αθηνάς και, 
- Πλατεία Συντάγματος, εκτός των οχημάτων που εισέρχονται από την οδό Ερμού 

με    κατεύθυνση προς την οδό Φιλελλήνων. 
2.β) Φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης ωφέλιμου φορτίου άνω των 

τεσσάρων (4) τόνων, κυκλοφορούν ελεύθερα κατά τις ώρες: 
2.β.α)14:30΄ μέχρι 17:00΄ και,  
 2.β.β) 21:00΄ μέχρι 07:00΄. 

2.γ) Η στάση και η στάθμευση των παραπάνω αυτοκινήτων κατά τις προαναφερόμενες 
ώρες, για τον απόλυτα απαραίτητο για φορτοεκφόρτωση χρόνο επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την υπάρχουσα οδική σήμανση. 
2.δ) Στις οριακές λεωφόρους και οδούς της “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ” δεν ισχύουν τα παραπάνω 
μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. 
2.ε) Ειδικές περιπτώσεις: 

2.ε.α.) Φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας και Ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν 
οικοδομικά υλικά, ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για έτοιμο σκυρόδεμα 
και για την ανύψωση διαφόρων  αντικειμένων, επιτρέπεται να κυκλοφορούν και 
άλλες ώρες μετά από σχετική άδεια της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών. 

2.ε.β.) Με όμοιες άδειες μπορεί να αντιμετωπιστούν και άλλες απρόβλεπτες και 
επείγουσες  ανάγκες, όπως είναι οι μεταφορές γραφείων, οικοσκευών κ.λπ. 

2.στ) Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται: 
2.στ.α)Φορτηγά αυτοκίνητα Κρατικά, Δημοτικά, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας με 

ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας, όπως (Κ.Υ., Ε.Α.) ή με εμφανή σήματα 
Υπηρεσιών αυτών και μισθωμένα φορτηγά αυτοκίνητα από τις εν λόγω 
Υπηρεσίες για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. 

2.στ.β) Φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων και ειδών Νοσοκομείου.  
2.στ.γ) Φορτηγά αυτοκίνητα διανομής ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. 
2.στ.δ) Οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων εντός της περιοχής του Εμπορικού 

Τριγώνου (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης), 
τα οποία αποδεδειγμένα, βάσει συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς, 
πραγματοποιούν τροφοδοσία από και προς την εν λόγω περιοχή. 

 
ΙΙΙ. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλονται οι ποινές του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 9  του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ.Α’/17-12-2014) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες 
Διατάξεις». 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

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,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
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- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. Ασημακόπουλος.  
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. 
Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος. 
 

 
 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


