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του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ.95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Date:
Πρωτοδικείου
EET
T AGENCY
Reason:
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.
167
του Ν.
Location:
Athens
3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα
συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β΄ όροφος), στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00,
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 10613/227/23-01-2019, σε ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης του Προέδρου του
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
11.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος 13.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας
Χρήστος 16.Γκούμας Αχιλλέας17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος
(Άρης ) 21.Λέκκα Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα –
Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Τσιάρα Σταυρούλα 2.Σπυρέλης Μιχαήλ και 3.Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του
Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και
Αργυρώ Παππά
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:
Θέμα 5ο
========
Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη
1.

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ.
202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του Συντονιστή
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

3.

Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-42011 – τ. Β΄)

4.

Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 9682/95/22-1-2020 εισήγηση του κ. Περιφερειάρχη, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο
(Α.Π./Π.Σ.11359/259/24-1-2020) (συνημμένα με α/α: 8 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.),
στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α 50/26.03.2019):
«
VI. 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
1
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α) τον αρμόδιο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη ή εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, όπως ορίζεται από τον οικείο
Περιφερειάρχη,
β) έναν (1) εκπρόσωπο των δήμων της περιφέρειας, που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων και είναι
μέλος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας δήμου της οικείας περιφέρειας,
γ) έναν (1) υπάλληλο της υφιστάμενης υπηρεσιακής μονάδας άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων ή
του αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ή της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της οικείας περιφέρειας,
δ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περίπτωσης α` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4547/2018
(Α` 102), η οποία εδρεύει στην έδρα της περιφέρειας,
στ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της οικείας περιφέρειας,
ζ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των δικηγορικών συλλόγων, της οικείας περιφέρειας,
η) έναν (1) εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικείας/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα
θέματα της ισότητας των φύλων, της περιφέρειας που υποδεικνύεται από αυτή και
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Ισότητας των
Φύλων.
Τα μέλη των υποπεριπτώσεων β` έως και θ` ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι των υποπεριπτώσεων δ`, στ` και
ζ` της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με κοινή επιστολή των προέδρων των φορέων ή των πρυτάνεων αντίστοιχα. Ο μη ορισμός των μελών
των περιπτώσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής των Φύλων εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον
Περιφερειάρχη.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση
2. Η περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, με
σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της περιφέρειας,
β. Εισηγείται και συμμετέχει στην κατάρτιση περιφερειακού σχεδίου ισότητας,
γ. Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
δ. Συνεργάζεται με τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της περιφέρειας, με το Αυτοτελές Γραφείο
Ισότητας της περιφέρειας, καθώς και με λοιπές δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων
ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών,
ε. Εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την ένταξη έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.) που προωθούν
τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών,
στ. Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, στην περιφέρεια,
καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
ζ. Επιδιώκει τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις
επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης πολιτών της περιφέρειας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαι τη σύσταση και συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής, ως κάτωθι, ήτοι:
α) Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα του Χριστοφόρου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο, η οποία δυνάμει
της αριθ. οικ.133241/8559 (ΑΔΑ: 6ΤΥΥ7Λ9-ΗΒΨ) απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου είναι αρμόδια για τα θέματα Ισότητας των Φύλων
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
β) Πολυξένη Ταπραντζή –Κοίλια, τακτικό μέλος και Αναστασία Τύρου- Ούζα, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι της ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
γ) Αναστασία Γεωργίου, τακτικό μέλος και Ευτυχία Μπούμπα, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου
δ) Ασημούλα Θανασιά, τακτικό μέλος και Ελευθερία Ασλάνη, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων
ε) Κωνσταντίνο Καμπουράκη, τακτικό μέλος και Βασιλική Μαρνέλη, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι της Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπαίδευσης
στ) Μαρία Πουρνάρη, τακτικό μέλος και Άννα Μαχαιρά, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ζ) Ερρίκο Αθανασίου, τακτικό μέλος και Χρυσοβαλάντω Τσέπη, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων
η) Κωνσταντίνα Θεοδώρου, τακτικό μέλος και Αικατερίνη Τσαρπέλα, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι του Αγροτικού Γυναικείου
Ηπειρωτικού Συνεταιρισμού
θ) Όλγα Κωστούλα, τακτικό μέλος και Αναστασία Νικηφόρου, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων »
5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
6.

Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:1/8/29-1-2020 )
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση (υπό στοιχ.4), εγκρίνει τη σύσταση και συγκρότηση της
Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 Ν. 3852/2010 , όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α 50/26.03.2019), με την εξής σύνθεση:
α) Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα του Χριστόφορου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος,
αρμόδια για τα θέματα Ισότητας των Φύλων συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας
των Φύλων
β) Πολυξένη Ταπραντζή –Κοίλια, τακτικό μέλος και Αναστασία Τύρου- Ούζα, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι της ΠΕΔ
ΗΠΕΙΡΟΥ
γ) Αναστασία Γεωργίου, τακτικό μέλος και Ευτυχία Μπούμπα, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας
Ηπείρου
δ) Ασημούλα Θανασιά, τακτικό μέλος και Ελευθερία Ασλάνη, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι των Επαγγελματικών
Επιμελητηρίων
ε) Κωνσταντίνος Καμπουράκης, τακτικό μέλος και Βασιλική Μαρνέλη, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι

της

Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης
στ) Μαρία Πουρνάρη, τακτικό μέλος και Άννα Μαχαιρά, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
ζ) Ερρίκος Αθανασίου, τακτικό μέλος και Χρυσοβαλάντω Τσέπη, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι των Δικηγορικών
Συλλόγων
η) Κωνσταντίνα Θεοδώρου, τακτικό μέλος και Αικατερίνη Τσαρπέλα, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι του Αγροτικού
Γυναικείου Ηπειρωτικού Συνεταιρισμού
θ) Όλγα Κωστούλα, τακτικό μέλος και Αναστασία Νικηφόρου, αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων »
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής των Φύλων εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον
Περιφερειάρχη.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση

Σημειώνεται ότι:
1) H παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία ψήφισε θετικά , πρότεινε την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Ισότητας
και την κοινοποίησή του, έτσι ώστε να είναι γνωστό στον κόσμο, καθόσον μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που θα πρέπει να τους
απευθυνθούν. Και επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει προτάσεις που βοηθούν σε συλλογικές δράσεις
προβολής του έργου αυτού, ακόμη και αν αυτό θα έχει και ένα κόστος.
Εκείνοι δηλώσαν ότι θα υποστηρίξουν όποιες δράσεις θα εισηγηθούν στο Π.Σ.
Το έργο της Επιτροπής, τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία και στην προκειμένη συγκυρία, με το ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα, της
φιλοξενίας των προσφύγων.
2) H παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», τοποθετούμενη θετικά δήλωσε την αμέριστη στήριξή της στην προσπάθεια
που θα κάνει η εν λόγω Επιτροπή και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο της.
3) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε θετικά, τονίζοντας ότι θα είχε μια έννοια και ένας μικρός απολογισμός του πρόσφατου έργου
της Επιτροπής, εκ μέρους της Προέδρου, μιας και παραμένει η ίδια, και βέβαια τη σκοπιμότητα ενημέρωσης του Περιφερειακού
Συμβουλίου για τις προγραμματισμένες δράσεις.
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Μειοψηφούν:
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία μειοψήφησε, αντιμετωπίζοντας το θέμα με άλλη οπτική. Για εκείνους, ουσιαστική
ισότητα των φύλων, ουσιαστικό, σύγχρονο και προοδευτικό είναι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική εργασία με κριτήριο
μόνο το αντικείμενο εξειδίκευσης. Με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και λιγότερες ώρες δουλειάς, ακριβώς εξαιτίας της φύσης τους, με
αυξημένους μισθούς, με αυξημένες συντάξεις, με διαφορετικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, με προστασία της μητρότητας και του
γυναικείου οργανισμού στο χώρο εργασίας, με άδειες μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες.
Προς αυτές τις κατευθύνσεις δεν έχουν παρατηρήσει να κινείται ούτε και η εν λόγω Επιτροπή.
Δεν έχει λάβει καμιά πρωτοβουλία για πλείστα όσα θέματα προέκυψαν στην περιοχή.
Συνεπώς δεν συμφωνούν με τη λειτουργία της και ως εκ τούτου δεν τους αφορά και καθόλου και ποιοι θα συμμετέχουν.
Έχουν τελείως διαφορετική θεώρηση.
2) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία διαφώνησε με την Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να
παράξει ουσιαστικό έργο, καθότι όλα τα μέλη που συμμετέχουν είναι κρατικοδίαιτοι και βολεμένοι. Δεν συμμετέχουν άτομα που βρίσκονται
σε δύσκολους χώρους εργασίας ή αντιμετωπίζουν δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις κ.λπ.
Με αντιμετωπίσεις «αφ’ υψηλού» δεν λύνονται προβλήματα.
Εάν δεν συμμετέχουν άνθρωποι, που αντιμετωπίζουν δύσκολη καθημερινότητα και τους «καίνε» διάφορα προβλήματα, η Επιτροπή δεν
μπορεί να λειτουργήσει στη σωστή κατεύθυνση.
3) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, συμφωνώντας με τις θέσεις που εξέφρασε η παράταξη
«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»
……………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρακτικογράφος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ
Σακαρέλης Δημήτριος
Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος
Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ
Αργυρώ Παππά
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