
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 9/2022 

Σήμερα 19/1/2022, 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 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), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει  
Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης 
& Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ) της υπ’ αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/τ. Β’/14-1-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32262/13-1-2022 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 13/1/2022 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 5ο Η.Δ. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα και δαπάνη για το πρόγραμμα δράσεων 
προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής για έτος 2022. 

 
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. Κοροβέσης Στυλιανός 
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, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, 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), 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, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, 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), Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος 
Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, 
Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης 
Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς 
(Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, 
Σχινάς Θεόδωρος, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασίου Μάριος, Κοσμίδη Ευρώπη, Παναγιώτου Κωνσταντίνος. 
 

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 Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Στ. Βοϊδονικόλα ο οποίος 
έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30875/13-1-2022 
εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής που 
εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το αρ. 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Την αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) περί 
τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  της 
Περιφέρειας Αττικής»  

3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής στο πλαίσιο 
της υπ’ αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) 

4. Την αρ. 864073/14-10-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 4832/Β/19-10-
2021) περι μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε 
Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρεις Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την από 5-1-2022 (αρ.πρωτ. ΙΡΙΔΑ 11375) της διοργανώτριας εταιρείας RM 
International με την οποία ενημερώνει τη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής, για τη μεταφορά των ημερομηνιών διοργάνωσης της 8ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ και 
τη διεξαγωγή της στις 18-20 Φεβρουαρίου 2022 λόγω των έκτακτων συνθηκών που 
επικρατούν το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας και  προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιτυχία της. 

6. Το γεγονός ότι η μεταφορά της 8ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ στις 18-20/2/2022 δεν συμπίπτει με 
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε άλλο εκθεσιακό γεγονός βάσει της 
143/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν προκαλεί επιπρόσθετη 
δαπάνη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ίδιας Απόφασης. Επίσης με βάσει 
την 143/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ήδη δημοσιοποιηθεί 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους 13 
υποψήφιοι εκθέτες. 

7. Η μεταφορά των ημερομηνιών διεξαγωγής μιας έκθεσης σε έκτακτες συνθήκες εντός 
του ίδιου έτους δεν προκαλεί επιπρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό των δράσεων προώθησης και προβολής για το έτος αυτό, αντίθετα 
γίνεται με γνώμονα την προστασία των εκθετών και των επισκεπτών της και τη 
διασφάλιση της επιτυχίας της. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα 
αποδοχής της μεταφοράς της ημερομηνίας διεξαγωγής μίας έκθεσης εντός του ίδιου 
έτους από την Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.  

 
Σας υποβάλλουμε τις κατωτέρω τροποποιήσεις που αφορούν στην υπ’ αριθμ. 
143/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: 
 

1) Μεταφορά της ημερομηνίας της 8ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ στις 18-20 Φεβρουαρίου στον ίδιο 
εκθεσιακό χώρο στο MEC Παιανίας 

2) Η τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου της υπ’ αριθμ. 143/2021 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ως εξής: 

«Σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών ή ειδικών συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν 
αλλαγές ως προς την τελική ημερομηνία διεξαγωγής, τη συνολική διάρκεια, ή ακόμα και 
ακύρωση από τους διοργανωτές της κάθε δράσης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
αιτιολογημένα η διοργανώτρια εταιρεία μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής μίας 
δράσης εντός του ίδιου έτους εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία διεξαγωγής μίας 
άλλης εγκεκριμένης δράσης και δεν προκαλεί επιπρόσθετη δαπάνη στον 
προϋπολογισμό, δύναται να γίνεται αποδεκτή η εν λόγω αλλαγή από τη Διεύθυνση 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής. Στις λοιπές περιπτώσεις (ακύρωση της δράσης 
ή μεταφορά της από το διοργανωτή το επόμενο έτος) η Διεύθυνση Αγροτικής και 
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Κτηνιατρικής Πολιτικής θα προβαίνει σε εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για 
την μεταφορά της στο επόμενο έτος ή την αιτιολογημένη αντικατάσταση της με άλλη 
αντίστοιχη το ίδιο. Ως εκ τούτου, το προϋπολογιζόμενο ποσό της συγκεκριμένης 
δράσης θα μεταφέρεται για την υλοποίηση της ίδιας ή άλλης δράσης προβολής και 
προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα είτε εντός του ιδίου έτους είτε του επόμενου. 
Επίσης είναι σκόπιμο να υπάρχει ευελιξία για αναπροσαρμογή-ανακατανομή τόσο των 
επί μέρους χρηματικών ποσών όσο και του συνολικού κόστους μιας ή περισσοτέρων 
δράσεων επί των προγραμματισμένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση 
του συνολικού προϋπολογισμού. Εν’ αναμονή οριστικοποίησης των υγειονομικών 
περιορισμών-΄΄πρωτοκόλλων’’ στις χώρες διεξαγωγής των παραπάνω εκθεσιακών 
γεγονότων και δεδομένου ότι αυτοί επηρεάζουν το εμβαδόν των διαθέσιμων από τους 
διοργανωτές χώρων και κατ επέκταση την τιμή του τετραγωνικού, είναι σκόπιμο να 
υπάρξει επιπλέον ευελιξία για αναδιαμόρφωση των επί μέρους χρηματικών ποσών που 
συνιστούν το κόστος της κάθε δράσης.» 

 
Μετά τα ανωτέρω 

 
Εισηγούμαστε: Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2021 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτείνονται στην παρούσα εισήγηση. 
 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2021 (ΑΔΑ : 62ΚΣ7Λ7-Ξ54) απόφασής του με 
θέμα : “ Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και 
προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 
2022” ως προς: 

i) τη μεταφορά της ημερομηνίας της 8ης έκθεσης «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» στις 18-20 
Φεβρουαρίου, στον ίδιο εκθεσιακό χώρο στο MEC Παιανίας, 

ii) την τροποποίηση-αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου της απόφασης ως 
εξής: 

«Σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών ή ειδικών συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν 
αλλαγές ως προς την τελική ημερομηνία διεξαγωγής, τη συνολική διάρκεια, ή ακόμα 
και ακύρωση από τους διοργανωτές της κάθε δράσης. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αιτιολογημένα η διοργανώτρια εταιρεία μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής 
μίας δράσης εντός του ίδιου έτους εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία 
διεξαγωγής μίας άλλης εγκεκριμένης δράσης και δεν προκαλεί επιπρόσθετη δαπάνη 
στον προϋπολογισμό, δύναται να γίνεται αποδεκτή η εν λόγω αλλαγή από τη 
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής. Στις λοιπές 
περιπτώσεις (ακύρωση της δράσης ή μεταφορά της από το διοργανωτή το επόμενο 
έτος) η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής θα προβαίνει σε εισήγηση 
προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την μεταφορά της στο επόμενο έτος ή την 
αιτιολογημένη αντικατάσταση της με άλλη αντίστοιχη στο ίδιο έτος. Ως εκ τούτου, το 
προϋπολογιζόμενο ποσό της συγκεκριμένης δράσης θα μεταφέρεται για την 
υλοποίηση της ίδιας ή άλλης δράσης προβολής και προώθησης του αγροδιατροφικού 
τομέα είτε εντός του ιδίου έτους είτε του επόμενου. Επίσης είναι σκόπιμο να υπάρχει 
ευελιξία για αναπροσαρμογή-ανακατανομή τόσο των επί μέρους χρηματικών ποσών 
όσο και του συνολικού κόστους μιας ή περισσοτέρων δράσεων επί των 
προγραμματισμένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του συνολικού 
προϋπολογισμού. Εν’ αναμονή οριστικοποίησης των υγειονομικών περιορισμών-
΄΄πρωτοκόλλων’’ στις χώρες διεξαγωγής των παραπάνω εκθεσιακών γεγονότων και 
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δεδομένου ότι αυτοί επηρεάζουν το εμβαδόν των διαθέσιμων από τους διοργανωτές 
χώρων και κατ’ επέκταση την τιμή του τετραγωνικού, είναι σκόπιμο να υπάρξει 
επιπλέον ευελιξία για αναδιαμόρφωση των επί μέρους χρηματικών ποσών που 
συνιστούν το κόστος της κάθε δράσης.» 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 143/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής. 
 

Κατά της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, 
Ν. Χρονοπούλου. 
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. 
Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. Κατωπόδη, Σ. 
Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ. 
Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- 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. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Α. 
Βαθιώτης, Ι. Σμέρος. 

 

 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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