ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/18 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 350/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 17795/5-9-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Μήτσουρας Πέτρος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Ζουριδάκης Ευτύχιος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Σκληρός Φίλιππος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
Γληγόρης Κων/νος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
23
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24
24
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την
ου
25
25
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν το
κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης των θεµάτων που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ.
17795/5-9-2018 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
Α) για το 1 θέµα, διότι κατόπιν του αιτήµατος παραχώρησης από το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων προς τη Γενική Γραµµατεία
∆ηµόσιας Περιουσίας, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών επεξεργάζονται επειγόντως την υπόθεση µε εντολή
του Γενικού Γραµµατέα για επίσπευση των ενεργειών και ζητούν µε το υπ' αριθ.πρωτ.17707/4-9-2018 έγγραφο για την λήψη
άµεσης απόφασης από το ∆.Σ. και υποβολή αιτήµατος για τροποποίηση των χρήσεων γης εντός της τρέχουσας εβδοµάδας,
δηλαδή µέχρι 7-9-2018.
ο
Β) για το 2 θέµα, λόγω της τελευταίας προθεσµίας ήτοι 10/9/2018, που ο ∆ήµος οφείλει να υποβάλλει, προς τη Ειδική
Γραµµατεία Ροµά, τις προτάσεις τους για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της δράσης «Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά».

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους
αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης για τους ανωτέρω λόγους.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ. για σύσταση και λειτουργία της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά και δηµιουργία
εγκαταστάσεων µε διαµορφωµένους χώρους για να χρησιµοποιηθούν ως εγκαταστάσεις Ατοµικής Υγιεινής, Καθαρισµού
Ιµατισµού και «Πολύκεντρου.»
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με το αρ. 159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΡΟ 64/7-22018 (ΦΕΚ 412 Β’), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. οικ.28586/283/22-5-2018 (ΦΕΚ 1924/30-5-2018),
ρυθµίζεται η προσωρινή µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων, όπως οι Ροµά, που διαβιούν σε πρόχειρα ή
παράτυπα καταλύµατα σε κατάλληλους οργανωµένους χώρους, µε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης, µε την ταυτόχρονη παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης για την
κοινωνική ένταξη.
Με το αρ. πρωτ. 25710/ΕΓ ΡΟΜΑ 216/6-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα « Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης κοινοτήτων Ροµά», οι ∆ήµοι για τους οποίους
έχει εκπονηθεί Έκθεση Υγειονοµικής Αναγνώρισης και Ελέγχου, οφείλουν έως 10 /9/2018, να υποβάλλουν προς τη
Ειδική Γραµµατεία Ροµά, τις προτάσεις τους για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της δράσης.
Για τις περιπτώσεις που η προσωρινή µετεγκατάσταση δεν είναι άµεσα εφικτή λόγω έλλειψης διαθέσιµου και
κατάλληλου χώρου, στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των εν λόγω ειδικών κοινωνικών οµάδων, η
παρ. 8 του αρ. 159 ορίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα να εγκαθίστανται προσωρινές ή κινητές µονάδες υγιεινής και
ατοµικής καθαριότητας µε κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδοµές πλύσης, ιµατισµού, καθώς και
οικίσκοι πολλαπλών χρήσεων, είτε εντός της υφιστάµενης περιοχής εγκατάστασης αυτών είτε σε γειτονική δηµόσια,
δηµοτική ή ιδιωτική έκταση, εφόσον αυτή διατίθεται για το σκοπό αυτόν, ακόµα και όταν δεν έχει υποβληθεί σχετικό
αίτηµα του δήµου. Η παρ. 8 εξειδικεύεται µε το αρ. 16 της προαναφερθείσας εφαρµοστικής ΚΥΑ.
Οι παρεµβάσεις αυτές εγκρίνονται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του αρ. 159 µετά
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης και η απόφαση αυτή επέχει θέση αδειοδότησης.
Ανάλογα µε τις συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές που θα λάβει χώρα η παρέµβαση, θα πραγµατοποιούνται και
ενέργειες περιβαλλοντικής υγιεινής. Γίνεται ενδεικτική αναφορά σε απεντοµώσεις, ψεκασµούς µυοκτονίες,
αποψίλωση άγριων χόρτων, χαλικοστρώσεις, αντιµετώπιση κτηνιατρικών ζητηµάτων όπως έλεγχος, εµβολιασµός και
στείρωση αδέσποτων ζώων, αποκοµιδή απορριµµάτων, αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφορούν στην ασφάλεια
νερού.
Παράλληλα, στις περιοχές παρέµβασης, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης, θα προσφέρονται από το ∆ήµο
συνοδευτικές υπηρεσίες µε στόχο την κοινωνική ένταξη.
Είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι η παρέµβαση της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης, αποτελεί ένα έκτακτο και
προσωρινό µέτρο που, µέσω της βελτίωσης της ατοµικής και της περιβαλλοντικής υγιεινής, στοχεύει στη διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών οµάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισµού, σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Η παρέµβαση στοχεύει ιδίως στην ατοµική φροντίδα και υγιεινή
των παιδιών και την ενίσχυσή τους, µε στόχο την οµαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, απαιτείται η σύσταση και λειτουργία Οµάδων Βελτίωσης Συνθηκών
∆ιαβίωσης, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα φροντίζουν για την παροχή
συνοδευτικών υπηρεσιών.
Σύσταση της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης
Για τη λειτουργία των δοµών ατοµικής υγιεινής, την υλοποίηση των παρεµβάσεων περιβαλλοντικής υγιεινής, την
ασφάλεια των συγκεκριµένων χώρων καθώς και την βιωσιµότητας της δράσης, οι Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών
∆ιαβίωσης, θα έχουν:
α) την ευθύνη της ορθής χρήσης, της επιτήρησης, και του καθαρισµού των κοινόχρηστων υποδοµών και χώρων,
β) τον συντονισµό των ενεργειών για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, την απολύµανση, τις χαλικοστρώσεις, τις
µυοκτονίες, την ορθή λειτουργία των αναγκαίων αποχετευτικών συστηµάτων, τη διαχείριση αδρανών/στερεών
αποβλήτων, κλπ.
γ) την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στην κοινοτική χρήση και στην προστασία των χώρων,
δ) την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων (π.χ. ασφαλής και νόµιµη διαχείριση απορριµµάτων, βελτίωση καθηµερινής
ζωής, κ.λπ.),
ε) την φροντίδα σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνικές δοµές για την παροχή αναγκαίων υλικών και ειδών ατοµικής
υγιεινής σε οικογένειες και άτοµα που δεν µπορούν να τα εξασφαλίσουν από τα υφιστάµενα προγράµµατα αρωγής.
στ) την διασύνδεση µε τις όµορες υπηρεσίες υγείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την ενηµέρωση σε θέµατα
ατοµικής και δηµόσιας υγιεινής.
ζ) τη διασύνδεση µε την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου και το Κέντρο Κοινότητας για τη λήψη ψυχοκοινωνικών
υπηρεσιών για την κοινωνική ένταξη.
Οι Οµάδες θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κρίνεται σκόπιµο να υπάρχει µία ευελιξία στο ωράριο µε
δυνατότητα εφαρµογής κυλιόµενου ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού (βάρδιες) προκειµένου να διασφαλιστεί
η µέγιστη αποτελεσµατικότητα της δράσης και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούµενου πληθυσµού.
Σε περίπτωση όπου κατά την υλοποίηση της εν λόγω παρέµβασης αναπτυχθεί Οργανωµένος Χώρος Προσωρινής
Μετεγκατάστασης, οι Οµάδες για τη Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης µπορούν να µετεξελιχθούν σε Οµάδες
∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης, όπως αυτές ορίζονται στην µε αριθµ. πρωτ. οικ. ΡΟ 64/2018
(ΦΕΚ 412/Β΄/ 12-2-2018), όπως τροποποιήθηκε µε την οικ . 28586/283/22-5-2018 (ΦΕΚ 1924 Β’) Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
Η Οµάδα Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης µπορεί να στελεχώνεται από υπαλλήλους πλήρους ή µερικής
απασχόλησης, ή µε την ιδιότητα του εξωτερικού/ής συνεργάτη και τουλάχιστον από τρεις (3) εργαζόµενους από τις
παρακάτω ειδικότητες:
•
ΤΕ Επόπτης ∆ηµόσιας Υγείας
•
∆Ε Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων ή ∆οµικών Έργων) ή ΥΕ Επιστατών και
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•

Εργαζόµενοι Κατηγορίας ΥΕ Καθαριότητας χωρίς να απαιτείται ο τίτλος
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Απαιτείται η γνώση της διαλέκτου Ροµανί.
Περιγραφή των εγκαταστάσεων

•Εγκαταστάσεις Ατοµικής Υγιεινής: Υγειονοµικά containers, τα οποία µπορεί να
διαθέτουν τουαλέτες, νιπτήρες και ντουζιέρες και βοηθητικούς χώρους που είναι
απαραίτητοι για αποδυτήρια και αποθήκευση υλικών (πετσέτες, σαπούνι, σαµπουάν
κλπ.).
•Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Ιµατισµού: Μονάδες πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ή
κατασκευή δεξαµενών πλύσης ιµατισµού µε στέγαστρο.
Για την επιτυχή λειτουργία της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης θα πρέπει να προβλεφθεί από το ∆ήµο η
ύπαρξη ή ενοικίαση χώρου ή αγορά container κατάλληλα διαµορφωµένου διακριτού χώρου-γραφείου κοντά στον
οικισµό παρέµβασης ή εντός του οικιστικού ιστού του δήµου για τους απασχολούµενους της δράσης. Ειδικότερα, ο
χώρος θα πρέπει να µπορεί να φιλοξενήσει τους απασχολούµενους της Οµάδας για την εξυπηρέτηση των
ωφελουµένων, την καθηµερινή τους δραστηριότητα και τις συναντήσεις για τον προγραµµατισµό λειτουργίας της
Οµάδας και την επίλυση των εκάστοτε ζητηµάτων.
Προτείνεται σε περίπτωση που δεν δύναται να παραχωρηθούν χώροι για εκπαιδευτικές και πολιτισµικές
δραστηριότητες από το ∆ήµο, στους οικισµούς παρέµβασης να προβλεφθεί η αγορά και εγκατάσταση δύο (2)
containers µε διαµορφωµένους χώρους που θα λειτουργούν µε τη µορφή «Πολύκεντρων». Για την εύρυθµη
λειτουργία και πλήρη αξιοποίηση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων απαιτείται η διασύνδεση της Οµάδας
Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης µε το
Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου και µε όλες τις Υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικού Χαρακτήρα καθώς και η ύπαρξη
πνεύµατος συλλογικότητας και συνεργασίας.
Περιοχή παρέµβασης
Οι παρεµβάσεις Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης προτείνεται να υλοποιηθούν στην Β.∆. όµορη, της υφιστάµενης
περιοχής εγκατάστασης των Ροµά, εδαφικής λουρίδας γης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην περιοχή Αλυκές
Λευκάδας.
Για την κατάρτιση της πρότασης παρεµβάσεων από το ∆ήµο µας και την αντίστοιχη υλοποίηση τους, θα εκδοθεί
σχετική πρόσκληση συγχρηµατοδότησης µέσω, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΠΕΠ καθώς και
άλλων χρηµατοδοτικών πηγών.
Στην τρέχουσα περίοδο, έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση µέσω των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) για µια σειρά παρεµβάσεων Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης σε
καταυλισµούς σε όλη την Ελλάδα, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των
Ροµά.
Επισηµαίνεται ότι τα αναγκαία τεχνικά προαπαιτούµενα έργα, όπως κατασκευή στεγανών βόθρων κ.α.- για την
υλοποίηση της παρέµβασης θα χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ∆ήµου.
Εφόσον δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση για χρηµατοδότηση θα µπορεί ο ∆ήµος Λευκάδας να υποβάλλει αίτηση,
για την οποία θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία ένταξης σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης, όπως προβλέπεται
από το ισχύον νοµικό πλαίσιο.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τον σχεδιασµό η σύσταση και λειτουργία της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης
θα αποτελεί ξεχωριστό Υποέργο της πράξης (αυτεπιστασία). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της
Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης για την προµήθεια των
εγκαταστάσεων (Υποέργο 2).
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειµένου να υποβάλλουµε αίτηµα για την υλοποίηση προτεινόµενων
βραχυπρόθεσµων προσωρινών υγειονοµικών δράσεων και υποδοµών, δεδοµένου ότι η σηµασία των παρεµβάσεων
αυτών είναι µεγάλη τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ίδιων των Ροµά όσο και για τη διασφάλιση
της γενικότερης δηµόσιας υγείας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕ
για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση:
1.Τη δηµιουργία «Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης» µε την προβλεπόµενη στελέχωση τουλάχιστον µε τρεις
(3) εργαζόµενους από τις παρακάτω ειδικότητες (1)ΤΕ Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας, (1) ∆Ε Τεχνικό (Υδραυλικών ή
Ηλεκτρολόγων ή ∆οµικών Έργων)ή ΥΕ Επιστατών και (1) Εργαζόµενο Κατηγορίας ΥΕ Καθαριότητας χωρίς να
απαιτείται ο τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Απαιτείται η γνώση της διαλέκτου Ροµανί.
2. Τη δηµιουργία εγκαταστάσεων µε διαµορφωµένους χώρους για να χρησιµοποιηθούν ως εγκαταστάσεις Ατοµικής
Υγιεινής, Καθαρισµού Ιµατισµού και «Πολύκεντρου».
3. Οι παρεµβάσεις Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης προτείνεται να υλοποιηθούν στην Β.∆. όµορη, της υφιστάµενης
περιοχής εγκατάστασης των Ροµά, εδαφικής λουρίδας γης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην περιοχή Αλυκές
Λευκάδας.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
και Σκληρός Φίλιππος, ψηφίζουν µε επιφύλαξη το σκέλος τρία (3).
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
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1.Τη δηµιουργία «Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης» µε την προβλεπόµενη στελέχωση τουλάχιστον µε τρεις
(3) εργαζόµενους από τις παρακάτω ειδικότητες (1)ΤΕ Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας, (1) ∆Ε Τεχνικό (Υδραυλικών ή
Ηλεκτρολόγων ή ∆οµικών Έργων)ή ΥΕ Επιστατών και (1) Εργαζόµενο Κατηγορίας ΥΕ Καθαριότητας χωρίς να
απαιτείται ο τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Απαιτείται η γνώση της διαλέκτου Ροµανί.
2. Τη δηµιουργία εγκαταστάσεων µε διαµορφωµένους χώρους για να χρησιµοποιηθούν ως εγκαταστάσεις Ατοµικής
Υγιεινής, Καθαρισµού Ιµατισµού και «Πολύκεντρου».
3. Οι παρεµβάσεις Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης να υλοποιηθούν στην Β.∆. όµορη, της υφιστάµενης περιοχής
εγκατάστασης των Ροµά, εδαφικής λουρίδας γης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην περιοχή Αλυκές Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 350/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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