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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 18-9-2017

Αριθ.Πρωτ.: 233528/449
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Π.Δ.Ε
2. Γραφείο Εντεταλμένου Περ/κού Συμβούλου
σε Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
κ. Αντ. Χαροκόπου
ΚΟΙΝ:

Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 145/11-9-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 233486/710/28-8-2017 εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού
Συμβούλου σε Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Αντ. Χαροκόπου
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 145/11-9-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή των Ν.Π.Ι.Δ. μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωφελούς σκοπού, από τον ενιαίο φόρο ακινήτων
ιδιοκτησίας για τα μη αξιοποιούμενα κτίρια» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές
σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 11-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 241671/463/05-9-2017
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε
όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –Αντιπρόεδρος,
3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ,

5)Αυγέρης Σάββας, 6)Βεργοπούλου Παρασκευή, 7)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
8)Δριβίλας Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κανέλλης
Γεώργιος,

11)Καπράλος

Κωνσταντίνος,

Σπυρίδων,

14)Κατσανιώτης

12)Καρδάρα

Ανδρέας,

Ευσταθία,

13)Καρπέτας

15)Κοκκινοβασίλης

Πολυδεύκης

(Τάκης), 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος,

19)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,

20)Λύτρας

Ιωάννης,

21)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 22)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 23)Μπαλαμπάνης
Νικόλαος,

24)Μπούνιας Χρήστος, 25)Μπράμος Παναγιώτης, 26)Νασιώτης

Θεόδωρος,

27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,

28)Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος, 29)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 30)Πλατανιάς Παναγιώτης, 31)Ρήγας
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Χρήστος,
Αναστασία,

32)Σιαμπλής

Δημήτριος,

33)Σώκος

35)Τσόγκας Γεώργιος,

Ευθύμιος,

34)Τογιοπούλου

36)Υφαντής Νικόλαος,

37)Φαρμάκης

Νεκτάριος, 38)Φωτόπουλος Τρύφων , 39)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 40)Χαροκόπος
Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Αριστειδόπουλος
Χαράλαμπος, Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος
Ιωάννης, Κατσακούλης Ευάγγελος , Κελεπούρης Ανδρέας, Κοτοπούλης Σπυρίδων
(δικαιολογημένα απών), Κωσταριάς Δημήτριος και Σύρμος Γεώργιος .
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος
Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα
Χριστίνα Σταρακά και Αχαΐας κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος, ενώ απουσίαζε

δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ.
Διονυσία Μαράτου, οι κ.κ. Θεοφάνης Μαγιώνος και Γεώργιος Αγγελακόπουλος,
γραμματέας και ταμίας αντίστοιχα από τη «ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΤΡΑΣ», οι κ.κ. Διονυσία
Σαμαντά, Άσπα Καρατζογιάννη και Χαρά Τηληγάδα, πρόεδρος, μέλος Δ.Σ και
υπάλληλος αντίστοιχα από την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», ο κ. Διονύσιος Τσεκουράς
πρόεδρος από το «ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ», η κ. Αναστασία Ταβουλάρη και ο κ. Γεώργιος
Σολωμός πρόεδρος και διευθυντής αντίστοιχα από το «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ», η κ. Θεοδώρα Κουτσαγγέλη διευθύντρια από το «ΣΕΛΙΒΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», η κ. Ευαγγελία Μαλαμάκη μέλος Δ.Σ. από το
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», η κ. Κατερίνα Παπαθεοφίλου κοινωνική λειτουργός
από «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS», ο κ. Θεόδωρος Στεφανίδης πρόεδρος Δ.Σ
Ε.Κ.Α.Μ.Ε/ΑμεΑ. «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος
Καραβίδας, o Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.
Λυκούργος Σταματελάτος, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 145/2017
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο : «Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, κοινωφελούς σκοπού, από τον ενιαίο φόρο ακινήτων ιδιοκτησίας για
τα μη αξιοποιούμενα κτίρια», δίνοντας το λόγο στον Εντεταλμένο Περιφερειακό
Σύμβουλο σε Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Αντ. Χαροκόπο, που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 233486/710/28-8-2017
γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
« Σχετικά:

1.

Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση
αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»
2.
Την υπ’ αριθμ. 55961/643/1-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ 111 ΥΟΔΔ/9.03.2017)
3.
Την υπ’ αριθμ. 69923/876/24-03-2017 Απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
στης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε Περιφερειακούς Συμβούλους» (ΦΕΚ 1018/Β/17)
4. Το νόμο 4423/2013 (ΦΕΚ Α’ 287/31-12-2013), άρθρο 3, «περί απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.»

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος και Βοηθός Περιφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά εισηγείται να
εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, κος Απόστολος Κατσιφάρας, προκειμένου να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να επιτευχθεί η απαλλαγή των Ν.Π.Ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωφελούς σκοπού, από τον ενιαίο φόρο ακινήτων ιδιοκτησίας για τα
αναξιοποίητα και μη ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια, μέσω της κατάλληλης τροποποίησης του
υφιστάμενου νόμου.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Ο αντίκτυπος της οικονομικής ύφεσης την οποία διανύει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι
ιδιαίτερα εμφανής στον κοινωνικό τομέα, με το θεσμικό πρότυπο της κοινωνικής πρόνοιας που
βασίζεται στην αρχή της καθολικότητας να αντικαθίσταται από το υπολειμματικό πρότυπο και την
αρχή της επιλεκτικότητας στις κοινωνικές παροχές, δομές και προγράμματα κοινωνικής προστασίας .
Τα μη σταθερά έσοδα , η δραματική μείωση των δημοσίων δαπανών για κοινωνικές πολιτικές σε
συνάρτηση με τον πολλαπλασιασμό των κοινωνικών αναγκών αλλά και οι περικοπές στα
επιχορηγούμενα προγράμματα επηρεάζουν τη βιωσιμότητα, την οικονομική ανεξαρτησία και την
αυτόνομη δράση των κοινωφελών ιδρυμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (τμήμα κοινωνικής αρωγής) αναδεικνύεται
πως έχει μειωθεί αισθητά η χρηματοδότησή τους από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα:
· για το έτος 2013 , 12 δομές (Ν.Π.Ι.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτήθηκαν με το
ποσό των 813.038€
· για το έτος 2014, 11 δομές χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 720.225€
· για το έτος 2015, 14 δομές χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 526.200€
· για το έτος 2016, 14 δομές χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 630.566€
Με βάση τα ανωτέρω, διαφαίνεται πως από το έτος 2014 και μετά η χρηματοδότηση μειώνεται ενώ οι
δομές αυξάνονται λόγω των αναδυόμενων κοινωνικών αναγκών
Να σημειωθεί πως στις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις δεν περιλήφθηκαν ιδρύματα με μακρόχρονη
παρουσία και αξιοσημείωτο κοινωνικό έργο όπως το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών, το
Χαμόγελο του παιδιού, το Άσυλο Άνιάτων Πατρών «Η Αγία Ευφροσύνη» ,η Κιβωτός της αγάπης
κ.α.
Επιπλέον, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ο τόκος τον οποίον
δημιουργούν οι χρηματικές δωρεές, επειδή θεωρείται επιχειρηματικό κέρδος, φορολογείται με 26%
αντί για 15% που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Στα ανωτέρω προστίθεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων ιδιοκτησίας που καλούνται να καταβάλουν για
ακίνητα που έχουν κληρονομήσει και δεν ιδιοχρησιμοποιούν στοιχείο που αποτελεί και το μείζον
ζήτημα της παρούσας επιστολής. Τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν τα Ν.Π.Ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ακίνητα αναξιοποίητα και πολλές φορές αναπαλλοτρίωτα, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών δαπανών ενός
κοινωφελούς ιδρύματος .
Από τα ανωτέρω, συνεπάγεται πως εν γένει, έχει δημιουργηθεί μια τόσο ζοφερή εσωτερική
κατάσταση που δεν επιτρέπει στα κοινωφελή ιδρύματα να επιτελέσουν τον κοινωνικό σκοπό τους,
αφού διακυβεύεται η βιωσιμότητά τους.
Σύμφωνα με το νόμο 4423/2013 (ΦΕΚ Α’ 287/31-12-2013), άρθρο 3, «περί απαλλαγών από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α.», προβλέπεται απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων «για τα Ν.Π.Ι.Δ. που
δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και
κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο δημόσιο.». Η απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο
ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως συνεπάγεται από τα ανωτέρω, αφορά αποκλειστικά τα
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα , χωρίς αναφορά στα αναξιοποίητα κληρονομημένα ακίνητα.
Αξίζει να αναφερθεί πως τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούν το σημαντικότερο
διαμεσολαβητικό στοιχείο μεταξύ κοινωνίας και κράτους λειτουργώντας συμπληρωματικά και
υποστηρικτικά και εμπεριέχονται στον ορισμό της κοινωνικής οικονομίας και του κοινοτισμού. Στους
σκοπούς τους συμπεριλαμβάνονται πέραν της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών , η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων και
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η προώθηση αλλαγών σε κοινωνικό τοπικό και εθνικό επίπεδο, η
ανθρωπιστική βοήθεια, η ενδυνάμωση των θεσμών, η αναπτυξιακή συνεργασία, η αφύπνιση της
κοινής γνώμης, η συνηγορία υπέρ των αδύναμων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, κοινωνικά
αποκλεισμένοι, ανάπηροι, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως Ρομά και μετανάστες-πρόσφυγες) κ.α.
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό, ιδίως σε αυτήν την περίοδο της οικονομικής ύφεσης, πόσο αναγκαίος
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και συνάμα επιτακτικός είναι ο ρόλος τους καθώς συνδυάζουν τη σφαιρική και ολοκληρωμένη
προσέγγιση με την τοπική παρέμβαση και προοπτική.
Ολοκληρώνοντας, η βαριά φορολόγηση των κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων από
κληρονομημένα ακίνητα αναξιοποίητα και μη ιδιοχρησιμοποιούμενα, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία
των προγραμμάτων τους και στερεί βασικές υπηρεσίες φροντίδας και προστασίας από τις κοινωνικά
αδύναμες ομάδες που εκπροσωπούν. Η πολιτεία και το κράτος πρόνοιας που υπηρετούμε τα τελευταία
χρόνια οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ώστε να μπορούν να
επιτελούν το πολύτιμο για την κοινωνία έργο τους.
Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούμαι να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδος, κος Απόστολος Κατσιφάρας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό
να επιτευχθεί η απαλλαγή των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωφελούς σκοπού, από τον
ενιαίο φόρο ακινήτων ιδιοκτησίας για τα αναξιοποίητα και μη ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια, μέσω της
κατάλληλης τροποποίησης του υφιστάμενου νόμου.
Η παρούσα εισήγηση παρακαλούμε όπως τεθεί ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του
περιφερειακού συμβουλίου δυτικής Ελλάδας».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο, τον
Περιφερειάρχη και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, κ. Απόστολο Κατσιφάρα,
προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να επιτευχθεί η απαλλαγή
των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωφελούς σκοπού, από τον ενιαίο φόρο
ακινήτων ιδιοκτησίας για τα αναξιοποίητα και μη ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια, με
ανάληψη πρωτοβουλιών βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Κατά αυτής της απόφασης ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος που υπερψήφισε δική
του πρόταση.

---------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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