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ΠΑΤΡΑ, 24 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 314193/646
ΠΡΟΣ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
ΚΟΙΝ.:
1. Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 165/21-10-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: 1) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 270006/488/16-9-2019, 272128/494/19-9-2019,
276541/503/25-9-2019, 76606/504/25-9-2019, 285523/528/02-10-2019
έγγραφα των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 302090/596/15-10-2019 έγγραφο των 279
εργαζομένων του Δήμου Πατρέων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕΔ.
3) Η υπ' αριθμ. 211/12-04-2019 απόφαση της 6ης συνεδρίασης Δημοτικού
Συμβουλίου Πατρέων.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 165/21-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συζήτηση-Ενημέρωση σχετικά με
αιτήματα που υποβλήθηκαν από εργαζομένους σε προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες των Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, καθώς και σε υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων» και παρακαλούμε για
τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο

Στην Πάτρα σήμερα την 21/10/2019, 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. 303293/611/15-10-2019 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 ενός

(51)

μελών, τα παρακάτω μέλη :
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
13. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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18. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
21. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
23. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
29. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
35. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
36. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
38. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
41. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
44. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
45. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
48. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
49. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Νικολακόπουλος Δημήτριος και Χαλιμούδρα
Αγγελική.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος
Φαρμάκης.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: ο Εκτελεστικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Σύρμος, ο Γενικός Διευθυντής
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος
Καραβίδας, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κ. Βασίλειος
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Μιχαλόπουλος και ο κ. Κων/νος Μπερέτης, εργαζόμενος της Δ/νσης
Μεταφορών Π.Ε. Αχαΐας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του
ΟΑΕΔ.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Αριθ.Αποφ. 165/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Συζήτηση-Ενημέρωση σχετικά με αιτήματα που
υποβλήθηκαν

από

εργαζομένους

σε

προγράμματα

κοινωφελούς

χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, καθώς και σε υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων» και ανέφερε τα
εξής:
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρ. 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η με νόμο
μονιμοποίηση ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή
συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
2. Τις διαταξεις του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) οπως ισχυει.
3. Τις διαταξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διαταξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
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5. Την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄) αποφαση του Γενικου Γραμματεα
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Πελοποννήσου,

Δυτικής

Ελλάδας

και

Ιονίου

«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. 52480/1-8-2018 Νο 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
των συμμετεχόντων σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για
30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης» (ΑΔΑ: ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4).
7. Την

υπ’

αριθ.

9.3761/21-7-2019

ΚΥΑ

(Β΄2466),

περί

τροποποίησης

της

8.7847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους,
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» σύμφωνα με την οποία: “Μετά το
πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να
απασχολούνται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι
ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση, και στις ίδιες θέσεις ανά
φορέα και ειδικότητα”.
8. Τα αριθμ. πρωτ. 270006/488/16-9-2019, 272128/494/19-9-2019, 276541/503/259-2019, 76606/504/25-9-2019, 285523/528/02-10-2019 σχετικά έγγραφα των
εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 302090/596/15-10-2019 έγγραφο των 279
εργαζομένων του Δήμου Πατρέων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας
του ΟΑΕΔ.
9. Την υπ' αριθμ. 211 απόφαση της 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 12-04-2019.
Καταθέτει τα κάτωθι:
Είναι ευρέως γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας περίπου, οι
Περιφέρειες έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά όσον αφορά στο ανθρώπινο
δυναμικό καθώς ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με την
απουσία προκηρύξεων για την κάλυψη μονίμων οργανικών θέσεων, έχουν
οδηγήσει σε σημαντική μείωση του προσωπικού.
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Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, κατά την τελευταία επταετία,
έχουν μεταφερθεί αρκετά σημαντικές αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, με
αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, για την εφαρμογή των οποίων είναι
απαραίτητη και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού που όμως δεν έγινε.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού
Ελέγχου, αυτές για τη μεταφορά μαθητών, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
ο έλεγχος και διαχείριση των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, το Κοινωνικό Παρατηρητήριο κλπ.
Είναι επόμενο λοιπόν οι απασχολούμενοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω
του Α΄ κύκλου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα να αποτελέσουν
σημαντικό

αντίβαρο

αρμοδιοτήτων,

στο

συνδυασμό

μείωση

προσωπικού

–

αύξηση

υπέρ της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες

υπηρεσιών εκ μέρους της Περιφέρειας, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που αυτοί
έχουν πλέον αποκτήσει σημαντική εμπειρία και δεξιότητες.
Παράλληλα, τη δεδομένη χρονική στιγμή σχεδιάζεται ο Β΄ κύκλος του
Προγράμματος που αφορά τους Δήμους και τις Περιφέρειες όπου οι ωφελούμενοι
υπολογίζεται να προσληφθούν με το νέο έτος. Έτσι δημιουργείται ασυνέχεια και
κενά στη συνοχή του προγράμματος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας διαχρονικά συντρέχει και
προασπίζει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Συνεπώς, και ειδικότερα για
τους απασχολούμενους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Α΄ κύκλου
του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, οφείλει να σταθεί αρωγός στην
προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας την ποιότητα
της εργασίας που προσφέρουν σε τομείς και υπηρεσίες που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης προς όφελος της περιφερειακής διοίκησης και του δημοσίου
συμφέροντος (υποδομές, πολιτική προστασία, πρόγραμμα ΤΕΒΑ κλπ).
Ως εκ τούτου προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας να ψηφιστούν τα
ακόλουθα:
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α) να απαιτηθεί από την Κυβέρνηση η προώθηση των διαδικασιών πρόσληψης τακτικού
προσωπικού στις Περιφέρειες,

σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τις

προβλεπόμενες οργανικές θέσεις,
β) να αναγνωριστεί η σημαντική προσφορά των απασχολούμενων στην εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
γ) να παραταθεί ο χρόνος απασχόλησης όλων των εργαζομένων του Α΄ κύκλου του
Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στις Υπηρεσίες της Έδρας και των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας τουλάχιστον έως
την πρόσληψη των ωφελούμενων του επόμενου κύκλου που βρίσκεται στο στάδιο
του σχεδιασμού,
δ) να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις, είτε από εθνικούς, είτε από
ευρωπαϊκούς πόρους,
ε) να εξασφαλιστεί η καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους ωφελούμενους των
προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς μετά το πέρας της απασχόλησής τους,
στ) να δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους του Α΄ κύκλου να μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και στον Β΄ κύκλο ή εναλλακτικά να συμμετέχουν
ξεχωριστά σε ποσοστό 15 % επί των προσφερόμενων θέσεων.

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού προσήλθε ο Επικεφαλής της Παράταξης
«Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ.
Κοσίνας Χρήστος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο:

Σελίδα 7 από 9

α) Ζητά από την Κυβέρνηση την προώθηση των διαδικασιών πρόσληψης
τακτικού προσωπικού στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τις ανάγκες που
προκύπτουν και τις προβλεπόμενες από το οργανόγραμμα θέσεις.
β) Να αναγνωριστεί η σημαντική προσφορά των εργαζομένων στην εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
γ) Να παραταθεί ο χρόνος απασχόλησης όλων των εργαζομένων του Α΄
κύκλου (Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018) του Προγράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα στις Υπηρεσίες της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας τουλάχιστον έως την πρόσληψη των
ωφελούμενων του επόμενου κύκλου που βρίσκεται στο στάδιο του
σχεδιασμού.
δ) Να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις, είτε από εθνικούς, είτε από
ευρωπαϊκούς πόρους.
ε) Να εξασφαλιστεί η καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους ωφελούμενους
των προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς μετά το πέρας της απασχόλησής
τους.
στ) Να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους του Α΄ κύκλου να μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και στον Β΄ κύκλο.
Και όσον αφορά τους 289 συμβασιούχους του Δήμου Πατρέων που συνεχίζουν
τον δικαστικό τους αγώνα:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο τονίζει την αναγκαιότητα της μόνιμης
και σταθερής εργασίας των ως άνω εργαζομένων όπως τίθεται στο
ψήφισμα του Δήμου Πατρέων του οποίου τη βασιμότητα αναγνωρίζει.
Κατά τη λήψη της απόφασης απείχε ο Επικεφαλής της παράταξης
«Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ Παπακωνσταντίνου Κων/νος.
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Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ.
Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Αγγελοπούλου Αναστασία , Αθανασόπουλος
Τρύφωνας και Μωραΐτης Νικόλαος, ο Επικεφαλής και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος της παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ.
Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας Κων/νος και ο Επικεφαλής της
Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική
Ελλάδα» κ. Κοσίνας Χρήστος.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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