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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάτρα 4 Φεβρουαρίου 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ.: 407509/722
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613539
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2.Γραφείο Εντεταλμένου Περ/κού Συμβούλου
σε θέματα Υγείας &Κοιν.Αλληλεγγύης
κ. Αντώνη Χαροκόπου
3. Γενική Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 6/31-01-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 407400/1297/18-12-2018 εισήγηση του Εντεταλμένου Περ/κού
Συμβούλου σε θέματα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 6/31-01-2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υπογραφής του πρωτοκόλλου
Συνεργασίας με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω
δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 31-01-2019, ημέρα Πέμπτη 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. 27051/72/25-01-2019 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
ΚωνσταντίνοςΓραμματέας,
4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος
Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης Σάββας, 7)Βεργοπούλου Παρασκευή, 8)Δριβίλας Δημήτριος,
9)Ευθυμίου
Απόστολος,
10)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
Αδαμαντία,
11)Καπράλος
Σπυρίδων,
12)Καρδάρα
Ευσταθία,
13)Καρπέτας
Κωνσταντίνος, 14)Κατσακούλης Ευάγγελος ,15) Κελεπούρης Ανδρέας,
16)Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης
Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 20)Κουμπούρας Βασίλειος,
21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας
Ιωάννης, 24)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 25)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος,
26)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
27)Μπούνιας Χρήστος, 28)Μπράμος
Παναγιώτης, 29)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 30)Πετρόπουλος
Κωνσταντίνος,
31)Πλατανιάς
Παναγιώτης,
32)Ρήγας
Χρήστος,
33)Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σύρμος
Γεώργιος , 36)Τογιοπούλου Αναστασία, 37)Τσόγκας Γεώργιος, 38)Υφαντής
Νικόλαος,
39)Φαρμάκης
Νεκτάριος,
40)Φωτόπουλος
Τρύφων
41)Χαροκόπος Αντώνιος, 42)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 43)Χήνος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης , Γαβριηλίδης
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Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με
σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου),Κοκκινοβασίλης
Πολυδεύκης (Τάκης), Νασιώτης Θεόδωρος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Σώκος Ευθύμιος και Χαμηλάκη Αικατερίνη.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας
κ. Γρηγόρης
Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Φοιτητικής Μέριμνας Υποδομών και Ενέργειας Αειφορίας – Καθηγητής
Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιος
Αγγελόπουλος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας κ. Κων/νος Κουτσογιάννης ,από το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας η κ. Δήμητρα Μακρυνιώτη. η Προϊσταμένη Τμήματος
Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κ. Ιωάννα
Αναστασοπούλου , από το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων και
Δημοσίων Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ο
Αστυνόμος Β΄ Ιγνάτιος Τριανταφύλλου, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής
Ελλάδας ο κ. Βασίλειος Αϊβαλής,
από το Σύνδεσμο ΕπιχειρήσεωνΒιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ο κ. Νικόλαος Κοτσώνης, η
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κ. Άννα Μαστοράκου, η Διευθύντρια
Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Πύργου κ. Κωνσταντίνα Πανέτα, από την Ελληνική
Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α κ. Ανδρομάχη Σαλαμαλίκη, η
Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών Εφετείου Πατρών , Δικτύου Π.ΥΥ
Μαιών , Προγράμματος Υγείας για όλους κ. Μαρία Κιούρτη, η Πρόεδρος
Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ» κ.
Κολυπέρα, από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας ο κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος – Πρόεδρος , ο κ. Ηλίας
Γιαννικόπουλος και ο κ. Ηλίας Σπηλιόπουλος, από το Σωματείο «Φροντίζω» ο
κ. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, η κ. Μαρία Φρούντα και η κ. Ιωάννα Τσελεπή,
από ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε- ΕΚΦ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -«Ι.Ο.ΑΣ Πάνος
Μυλωνάς» ο κ. Ιωάννης Φρέρης και η κ. Αφροδίτη Γκαμπούρη από «Ι.Ο.ΑΣ
Πάνος Μυλωνάς» επίσης, από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών –Δομή
Φιλοξενίας Προσφύγων Μυρσίνης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης η Κοινωνική
Λειτουργός –Συντονίστρια κ. Δήμητρα Πανά, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας
ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ κ. Βασιλική Αγγελάκη, από τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό Πάτρας η κ. Μαρία Σύρακα –Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ,
η κ. Αγγελική Γιαννακοπούλου- Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια και η κ. Χριστιάνα
Σπηλιώτη-Εθελόντρια, από το Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ» η εκπρόσωπος
παραρτήματος Πάτρας κ. Τασία Παπαϊωάννου, από το Μη Κερδοσκοπικό
Οργανισμό «ΙΚΕΛΟΣ» η κ. Χαρίκλεια Γουλιάμη και η κ. Βασιλική
Δημητρακοπούλου, από το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ
ΟΚΑΝΑ η κ. Αναστασία Ρήγα και από το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ
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Αιτωλοακαρνανίας η κ. Αθανασία Δημητρίου, από ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΕΦΥΡΕΣ –
ΣΟΨΥ Πάτρας η κ. Χριστίνα Μπίκου και η κ. Ελένη Μάρκου, από ΕΨΥΠΕΑ ο
κ. Σωτήριος Κωτσόπουλος-Πρόεδρος Δ.Σ και ο κ. Γεράσιμος Τουλιάτος , από
το Εργαστήριο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» η κ. Διονυσία Σαμαντά – Πρόεδρος
Δ.Σ, από το Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ
ΓΛΥΚΙΑ» η κ. Βασιλική Γούλα και η κ. Μαρία Αλεξάκου, από Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε
Πάτρας – ΚοιΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ» κ. Ευδοκία Τσαμπά, από το Θεραπευτικό
Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» κ. Γεώργιος Αγγελακόπουλος, από την
Ένωση Γυναικών Ελλάδας-Παράρτημα Πάτρας η κ. Ευθυμία Καλαβρυζιώτου
και κ. Ελένη Παπαδοπούλου, από τον Όμιλο εθελοντών κατά του καρκίνου
«ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» η κ. Αδαμαντία Δημοπούλου, από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών ο Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Αδαμόπουλος,
από την Περιφέρεια Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου κ. Μαρία Γούβη, από
το Σωματείο Ατόμων με νόσο του Grohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας η κ.
Νίκη Καρακάση , ο εκπρόσωπος ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ κ. Εμμανουήλ ΣουρήςΨυχολόγος, ο Κοινωνικός Λειτουργός-εκπρόσωπος Δικτύου Αντιμετώπισης
Καταγμάτων Ευθραυστότητας FFN GR κ. Μανόλης Μέντης, από τον Ιστορικό
Σύλλογο Σαραβαλίου η κ. Χρυσάνθη Πέττα και η κ. Αγγελική Καραλή, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αιγιαλείας κ. Φάνης Σταυρόπουλος, ο Πρόεδρος
ΤΟΕΒ Μαρμάρων Αιγείρας κ. Μιχ. Γιαννόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας
της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη
και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, η Γενική Διευθύντρια της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο
Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, η Προϊσταμένη
Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε κ. Άλκηστις Σταθοπούλου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Ελένη Σπυράκη, ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας) κ. Θεόδωρος Λάμπος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής) κ. Χαρίκλεια Οικονόμου , ο Προϊστάμενος Τμήματος
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση Κτηνιατρικής) κ. Κωνσταντίνος
Μήλιος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) κ. Γεώργιος Παπασταματίου, λοιποί
υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
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.
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Αριθ.Αποφ. 6/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση υπογραφής του πρωτοκόλλου Συνεργασίας
με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», δίνοντας το λόγο στον Εντεταλμένο
Περιφερειακό Σύμβουλο σε θέματα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη
Χαροκόπο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ.
πρωτ. 407400/1297/18-12-2018 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη,

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 Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας σύμφωνα με το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 248595/27-12- 2016
(ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Την υπ αριθμ οικ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της ΠΔΕ» και «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη και β) στους
περιφερειακούς συμβούλους ΠΔΕ» (ΦΕΚ 211/τ.Β/30-01-2017, ΑΔΑ :
ΩΨΨ77Λ6-Λ2Γ)

Την υπ’ αριθμ. 55961/643/1-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρεια της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 111 ΥΟΔΔ/9.03.2017)

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)

Το ακριβές απόσπασμα του υπ. αριθμ 25/17-12-2018 του πρακτικού της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για το θέμα «Έγκριση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
Τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία εξαιρετική συνεργασία μεταξύ
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την
οργάνωση παρεμβάσεων προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας, αλλά και με
την οργάνωση παρεμβάσεων από τα στελέχη της Π.Δ.Ε και άλλους φορείς, μαζί
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με την φοιτητική κοινότητα, προς όφελος πληθυσμιακών ομάδων που είναι
ευάλωτες και χρήζουν κοινωνικής στήριξης.
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης
και Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή
προληπτικών προγραμμάτων για την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση και
την ταχεία παρέμβαση, όταν προκύπτει ανάγκη για την αντιμετώπιση των
περιστατικών στη φοιτητική κοινότητα ευαισθητοποιώντας με ενημερώσεις ή
προβαίνοντας σε άμεση ιατρική-φυσική εξέταση. Τέτοιες δράσεις είναι
ποικίλες και σχετίζονται με την άμεση σωματική υγιεινή, τη σωματική και
ψυχική υγεία και τη μέριμνα για ευρύτερη πρόληψη, όπως είναι η Οδική
Ασφάλεια, η αποφυγή εξαρτησιογόνων ουσιών, η ενδυνάμωση και η ενίσχυση
για την εξωστρέφεια σημαντικών προβληματισμών των φοιτητών π.χ. ζητήματα
φυλετικής ταυτότητας, οικογενειακής βίας, δωρεάς Μυελού των Οστών κτλ.
Πολλές από αυτές τις δράσεις οργανώνονται από προτροπή και συμμετοχή των
ίδιων των φοιτητών, ενώ πλαισιώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό.
Από την άλλη πλευρά, το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
έχει τη δυνατότητα να οργανώσει και να υλοποιήσει
προγράμματα
προληπτικών ελέγχων και ενημερώσεις σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες για
την αποφυγή του αποκλεισμού και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε
πολυποίκιλες παρεμβάσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ίσως, είναι η
οργάνωση εξετάσεων Οπτικής και Οπτομετρίας σε συνεργασία με στελέχη
υπηρεσιών της Π.Δ.Ε προς μαθητές απομακρυσμένων περιοχών που δεν έχουν
την εύκολη πρόσβαση σε νοσοκομειακά ιδρύματα, προκειμένου να εξετάζονται
τακτικά και δωρεάν. Τέτοιες οργανωμένες δράσεις, που μεταξύ των άλλων
στηρίζουν και ενισχύουν και τον Εθελοντισμό, ως βασική ανθρώπινη αξία,
θεμελιώνονται με τη συμβολή και συνδρομή καθηγητών και τελειόφοιτων
φοιτητών που με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους προσφέρουν και
προλαμβάνουν επικείμενα περιστατικά.
Σε μια περίοδο που οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας συνεχώς αυξάνονται
και που η οικονομική ύφεση γεννά συνεχώς νέες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων
ή αποδυναμώνει τις ήδη υπάρχουσες, ο συντονισμός και η σύμπραξη φορέων
που δύνανται να παρέχουν δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες με κύρια επιδίωξη την
βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη οδήγησε στη δημιουργία ενός
πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Π.Δ.Ε και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Με
αυτή τη σύμπραξη τίθενται οι βάσεις για σημαντικές συνεργασίες που θα
εξυπηρετήσουν πολυποίκιλα τον σύγχρονο πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τις
κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές και πολιτισμικές του ανάγκες. Η
συνεργασία παρέχει τρόπους εξομάλυνσης αντικειμενικών δυσκολιών
διευκολύνοντας την προσέγγιση των ευάλωτων ομάδων με στόχο τη διεύρυνση
των κοινωνικών και γνωστικών τους οριζόντων και τη βελτίωση των όρων
διαβίωσής τους.
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Επιπλέον, η συνεργασία αυτή είναι επικερδής για την Π.Δ.Ε όσον αφορά τα
πεδία της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ενημέρωσης και της μεταφοράς
τεχνογνωσίας, αλλά και της διασύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με
την Ανώτατη εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα συμβάλλει
στην εξέλιξη του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού ενισχύοντας με
γνώσεις και δεξιότητες που θα προκύψουν από την ανταλλαγή τακτικών και την
υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.
Η αγορά εργασίας έχει τις δικές της απαιτήσεις, τους δικούς της κανόνες και τις
δικές της τακτικές τόσο σε ερευνητικό, επιστημονικό, όσο και σε οικονομικό
και τεχνογνωσιακό επίπεδο
και δύναται να προσφέρει πολλά στους
συνεργαζόμενους φορείς, αποδίδοντας οφέλη και στους δύο, ορίζοντας νέες
τεχνικές και προσεγγίσεις.
Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την επισφράγιση της συνεργασίας των δύο
φορέων με την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας και εξουσιοδοτείται :
ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας.
Παρατίθεται το πρωτόκολλο συνεργασίας».
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την υπογραφή πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα ……., ημέρα ……..και στο γραφείο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας,
οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενο
από τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Τριανταφύλλου, Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
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2. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον περιφερειάρχη
Απόστολο Κατσιφάρα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται από την κείμενη νομοθεσία,
συμφωνούν συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το παρόν αφορά στην ανάληψη και υλοποίηση κοινών δράσεων μεταξύ του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πεδία
της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ενημέρωσης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά και
της διασύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την Ανώτατη εκπαίδευση και την
αγορά εργασίας.
ΣΚΟΠΟΣ
Ειδικότερα, με το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνουν να σχεδιάζουν και να
αναπτύσσουν από Κοινού:
 Προγράμματα Κατάρτισης και ενημέρωσης για τη βελτίωση και ανάπτυξη των
γνώσεων και δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού και επιστημονικού
προσωπικού των δύο φορέων σε εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
 Έρευνες, Μελέτες-Αναφορές
 Την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με σχολές και τμήματα του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.
 Πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση θεμάτων Δημόσιας Υγείαςκαι
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Πρωτοβουλίες για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων (π.χ. πολιτιστικών,
περιβαλλοντικών, προαγωγής και αγωγής υγείας, μουσικοκινητικές δράσεις με
εκπαιδευτικό-ενημερωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα κλπ)που θα συμβάλλουν στην
άμεση διασύνδεση των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α\θμιας& Β\θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με τις σχολές και τα
τμήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την
ενίσχυση του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμούκαι της προαγωγής του
Πολιτισμού και της Παιδείας.
 Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ετήσιου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος βάσει
του οποίου θα πραγματοποιούνται από τελειόφοιτους σπουδαστές τμημάτων του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας εκπαιδευτικές
δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α\θμιας& Β\θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
 Ενημερωτικές/εκπαιδευτικές δράσεις από τα τμήματα και τις ερευνητικές μονάδες του
ΤΕΙ ΔΕ στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που αφορούν ευρύτερα
θέματα Δημόσιας Υγείας με έμφαση στην πρόληψη και προαγωγή υγείας μαθητών,
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Τεχνολογιών και μεθοδολογιών στην εκπαίδευση, επιδημιολογικές μελέτες προς
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Οι δράσεις
αυτές θα πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση της ΠΔΕ ή των Δ/νσεων
Εκπαίδευσης κατά περίσταση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ΤΠΕ.
Την ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων για την αξιολόγηση των δράσεων που
προβλέπονται από το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας και των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούν από κοινού οι καθηγητές εκπαιδευτικοί με
τους σπουδαστές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.
Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών που θα διενεργηθούν στα πλαίσια
του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο, την αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων και από τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και τις αντίστοιχες
Δ/νσεις των Π.Ε. για τη διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Την οργάνωση πολλαπλών εκδηλώσεων και δράσεων, με παράλληλη χρήση χώρων,
όπως φόρουμ, πιλοτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ομάδων
εργασίας για τη μελέτη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, κοινωνικών, υγειονομικών
θεμάτων, συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.
Την από κοινού υποβολή προτάσεων από τους παραπάνω συμβαλλομένους για την
ανάληψη και υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων (ενεργειακών, περιβαλλοντικών,
τεχνολογικών, κοινωνικών) μέσω χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα,
και εφαρμογή των πορισμάτων των μελετών που εκπονήθηκαν, στα πλαίσια
καινοτόμων δράσεων σε σχολικές κλπμονάδες της ΠΔΕ και οποιουσδήποτε φορείς
εμπίπτουν στο εύρος της εξυπηρέτησης των συμβαλλόμενων μερών.
Τη σύσταση κοινών ομάδων εργασίας που θα ασχολούνται με την εξειδίκευση των
προβλεπόμενων από το παρόν δράσεων και προγραμμάτων, καθώς και τον
προσδιορισμό των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

Το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας θα χρησιμεύει ως βασικό πλαίσιο το οποίο θα
εξειδικεύεται κάθε φορά και αναλόγως του σχεδιασμού με συμπληρωματικές δράσεις και
επιμέρους συμφωνίες.
Όλα τα προγράμματα δράσης, βάσει του παρόντος, θα διέπονται από τους Ευρωπαϊκούς
νόμους και Κανονισμούς, καθώς και από το Ελληνικό Δίκαιο.
Ο σχεδιασμός των ενεργειών, η υλοποίηση των δράσεων και το σύνολο των αποτελεσμάτων
της συνεργασίας θα τελούν υπό την αιγίδα και την εποπτεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, η οποία συστήνεται για το
σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι ενέργειες που προβλέπονται από το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας και τηςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα
χαρακτηρίζονται από συναντίληψη, αμοιβαίο σεβασμό και αμοιβαία ισχυρή βούληση
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος.
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Για την υλοποίηση του παρόντος είναι αρμόδιοι οι εκάστοτε εκπρόσωποι των
συμβαλλόμενων μερών. Για επιμέρους δραστηριότητες μπορεί να ορίζονται από κάθε
συμβαλλόμενο μέρος ειδικοί εκπρόσωποι ή ομάδες εργασίας.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει υποχρέωση να παρέχει έγκαιρα στο άλλο μέρος πληροφορίες
που απαιτούνται για την υλοποίησητων δραστηριοτήτων, καθώς και παρατηρήσεις,
επισημάνσεις ή ακόμα και αντιρρήσεις σχετικά με την πορεία κάθε υλοποιούμενης
δραστηριότητας.
Κάθε συμβαλλόμενος δεσμεύεται να τηρεί τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα-που
κάθε φορά τίθενται-για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων του παρόντος, αλλά και
τις υποχρεώσεις που του αναλογούν. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ορίζουν έμπειρα στελέχη
που θα εργάζονται με ζήλο και κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση κάθε συμφωνούμενης
δραστηριότητας.
Κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια του παρόντος θα γίνεται με όρους διαφάνειας, θα
δημοσιοποιείται και θα υλοποιείται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και ων δύο πλευρών.
Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος κάθε μέρος θα συμβάλλει, εφόσον
είναι εφικτό, με τη διάθεση εξοπλισμού, υλικού, εγκαταστάσεων ή υποδομών. Σε κάθε
επιμέρους
συμφωνία
υλοποίησης
δραστηριότητας
θα
αναφέρονται
οι
συγκεκριμένοι\εξειδικευμένοι όροι που την αφορούν.
Εφόσον προκύπτει ανάγκη κάθε μέρος θα μπορεί να συνεργάζεται με φορείς ή πρόσωπα
(αυτοδιοικητικούς φορείς, δημόσιους φορείς, ιδρύματα κ.α.), προκειμένου να ανταπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι δεν προκύπτει καμία οικονομική υποχρέωση για τα
συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσουν ειδικές εισφορές, επιδοτήσεις από αρμόδια
υπουργεία και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις και φορείς, ευρωπαϊκά και λοιπά
προγράμματα, χρηματοδοτήσεις από αυτοδιοικητικούς φορείς, από ιδιώτες, διεθνείς
οργανισμούς και έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Α) Σύσταση και αρμοδιότητες
Στο πλαίσιο της ανάγκης για παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του παρόντος
συμφώνου συγκροτείται, από κοινού μεταξύ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Δυτικής Ελλάδας και τηςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πενταμελής (5 μέλη) Επιτροπή
Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν:
o Τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρύτανη του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας
o Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο
της Δυτικής Ελλάδας
o Έναν Προϊστάμενο από τις Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ
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o Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος .

από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης έχει εισηγητικό και εκτελεστικό ρόλο με τη
γενική ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Καταρτίζει το πρόγραμμα των εργασιών, θέτει προτεραιότητες στην υλοποίηση του
προγράμματος, εποπτεύει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των όρων του
παρόντος πρωτοκόλλου και επιλύει τα πιθανά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των
δύο μερών.
2. Αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και συντάσσει 6μηνιαίες εκθέσεις,
προκειμένου να ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς για την πορεία των έργων.
3. Εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την υπογραφή νέων συμβάσεων, που
αποσκοπούν στην καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των αποτελεσμάτων των
κοινών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του παρόντος, εξειδικεύοντας κάθε φορά το
αντικείμενο της δραστηριότητας, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τον
προϋπολογισμό κ.λ.π.
4. Αξιολογεί σε κάθε στάδιο την πορεία της συνεργασίας και την ωφελιμότητα ύπαρξης
και λειτουργίας της.
Β) Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
o Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και εκτάκτως
με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ειδικά το Α Τρίμηνο, γίνεται ετήσιος
προγραμματισμός, διάρκειας ενός ημερολογιακού έτουςμε μέριμνα διάθεσης
επαρκούς χρόνου για την κατάθεση προτάσεων προς έγκριση. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη ειδοποιούνται για την
ημέρα της συνεδρίασης με κάθε πρόσφορο μέσο.
o Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής είναι τριετής (3 έτη)
o Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από
διοικητικό υπάλληλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ορίζεται από τον οικείο
Περιφερειάρχη.
o Η Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
o Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 για τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΡΗΤΡΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, υπάρχει η δυνατότητα
καταγγελίας του παρόντος, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Παρακολούθησης.
Το παρόν τροποποιείται μόνο με έγγραφο, το οποίο θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους
των συμβαλλομένων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Παρακολούθησης.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έγκυρης υπογραφής του και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η ισχύς του λήγει την 31/8/2021και μπορεί να παραταθεί μόνο
μετά από κοινή απόφαση των δύο συμβαλλόμενων μερών.
Σε κάθε περίπτωση, δραστηριότητες που έχουν αποφασισθεί εντός της διάρκειας ισχύος του
παρόντος, αλλά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους υπερβαίνει αυτή, ολοκληρώνονται
κανονικά, εφόσον συμφωνηθεί από κοινού.
Με βάση τα ανωτέρω οι πιο κάτω υπογράφοντες, αφενός ο Πρύτανης του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητής κ. Βασίλειος Τριανταφύλλου και ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ.Απόστολος Κατσιφάρας, συντάσσουν το παρόν
Πρωτόκολλο Συνεργασίας δεσμευτικό για την καλή εκτέλεση των συμφωνηθέντων όρων του
παρόντος.
Το παρόν υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα
όμοιο.
Ο Πρύτανης

Ο Περιφερειάρχης

του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας

Δυτικής Ελλάδας

Καθ. Βασίλειος Τριανταφύλλου

Απόστολος Κατσιφάρας

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολο Κατσιφάρα
για την υπογραφή του ανωτέρω πρωτοκόλλου συνεργασίας.
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Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

