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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 217  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/08.11.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 08/11/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ.µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 12087/04.11.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατσαρέλης Νικόδηµος  Αντιπρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Κατηµερτζής Γεώργιος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Λυκούδης Αλεβίζος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Μαζαράκη Έλλη 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  



18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το οξυµµένο πρόβληµα της 
ανεργίας . 

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση 
του ∆ηµάρχου Σταµέλου Ηλία    η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟY 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

**** 

Θέμα: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 

 

Η ανεργία αποτελεί το πιο µεγάλο και πιεστικό πρόβληµα για τα λαϊκά στρώµατα στη 
χώρα µας, αλλά και στην Ε.Ε. Ακουµπάει µε ιδιαίτερη ένταση και τα λαϊκά στρώµατα 
της συνοικίας µας. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν: 

Σχεδόν 21 εκατοµµύρια είναι οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28», από τα 
οποία τα 16,3 εκατ. βρίσκονται στην Ευρωζώνη. 

Το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε τον Αύγουστο του 2016 
στην Ευρωζώνη στο 10,1%, µένοντας σταθερό συγκρινόµενο µε το ποσοστό 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 04/11/2016  
Αριθ. Πρωτ.: 12099                    



ανεργίας τον Ιούλη του 2016 και ελάχιστα µειωµένο συγκρινόµενο µε τον Αύγουστο 
του 2015 (ήταν 10,7%). 

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των «28» διαµορφώθηκε στο 8,6%, µένοντας το ίδιο 
µε τον Ιούλη του 2016 και µειωµένο συγκριτικά µε τον Αύγουστο του 2015 (9,3%). 

Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (23,4% τον Ιούνη 
2016) και στην Ισπανία (19,5%). 

Τα χαµηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Τσεχία (3,9%) και τη Γερµανία (4,2%). 
Όµως, στη Γερµανία, σύµφωνα µε τα στοιχεία, ένας στους τρεις εργαζόµενους είναι 
µε µερική απασχόληση. 

Το ποσοστά αυτά είναι ακόµα µεγαλύτερα, αν αναλογιστούµε τον τρόπο µε τον οποίο 
υπολογίζουν τα επιτελεία της ΕΕ το ποσοστό ανεργίας αλλά και την επέκταση της 
"απασχολήσιµοτητας", δηλαδή  τις σύγχρονες µορφές εργασιακής δουλείας, τα 
λεγόµενα mini jobs, συµβάσεις µηδενικού ωραρίου κτλ. 

Ταυτόχρονα στην Ελλάδα η µερική απασχόληση, οι µισθοί που είναι καθηλωµένοι 
στα 500 και  600 ευρώ, η µαύρη και απλήρωτη εργασία κάνουν την κατάσταση 
εφιαλτική. ∆εν υπάρχει σπίτι χωρίς άνεργο, πολλές φορές  µπορεί το σύνολο των 
µελών µιας οικογένειας να είναι άνεργοι. 

Η συγκέντρωση µετρήσιµων στοιχείων για την έκταση και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των ανέργων ειδικότερα για το ∆ήµο Καισαριανής δεν είναι πλήρως 
εφικτή για τις περισσότερες κατηγορίες, λόγω της µεταβατικότητας της κατάστασης 
για αρκετές από αυτές, της ανεπάρκειας στην ουσιαστική υποστήριξή τους από τους 
κρατικούς φορείς αλλά και την έλλειψη διασύνδεσης αυτών. Ωστόσο µπορούµε να 
εκτιµήσουµε εµπειρικά ότι αυτά δεν διαφέρουν σηµαντικά από το µέσο όρο που 
συναντάµε στην Περιφέρεια Αττικής µε καταγεγραµµένο ποσοστό ανεργίας 23,4%. 

Από την ίδια πηγή φαίνεται ότι ιδιαίτερα υψηλή είναι η ανεργία στους νέους έως 24 
ετών (στο 50,9% και ειδικά στις νέες γυναίκες στο 55,1%), τους µακροχρόνια 
άνεργους (840.145 άτοµα ή το 70,3% του συνόλου των ανέργων) 

Από τις δοµές και τις δράσεις που αναπτύσσουν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, 
παραθέτουµε τα παρακάτω  στοιχεία: 

Εγγεγραµµένοι στο µητρώο  απόρων του ∆ήµου 
βάση οικονοµικών  και κοινωνικών  κριτηρίων  

350  Οικογένειες  ή 980  άτοµα  

Καθηµερινά γεύµατα σε µαθητές πρωτοβάθµιας   
εκπαίδευσης   που ανήκουν σε οικογένειες  µε 
σοβαρά  οικογενειακά  προβλήµατα  

 50  Μαθητές  

∆ικαιούχοι ΤΕΒΑ 454  Άτοµα  
Ανάγκη καθηµερινής  σίτισης  λόγω ελλιπούς 
διατροφής  των κάτοικων της πόλης . 

70 οικογένειες ή  170 µερίδες  

Ανάγκες στέγασης  οικογενειών υπό  έξωση   38  οικογένειες  
Επίδοµα  στεγαστικής συνδροµής  8 
Σίτιση από  τις τρεις  τοπικές  εκκλησιαστικές  
ενορίες 

160 

Ωφελούµενοι προγράµµατος παροχής βοήθειας 
για την ανθρωπιστική κρίση. 

442  

Οικογένειες µε τουλάχιστον ένα άνεργο στους 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου. 

το 39/4% 



Η κυβέρνηση διατείνεται ότι έχει καταφέρει να µειώσει το ποσοστό της ανεργίας. 
Κρύβει όµως, αριστοτεχνικά ότι η µερική και εκ περιτροπής εργασία καλπάζει. Το 
2015, το 60% των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα άλλαξαν δουλειά έστω και µια 
φορά. Το 33,4 % των µισθωτών αµείβεται µε µισθούς έως 600 ευρώ µεικτά (από 
13,7% που ήταν το 2009)!  

Η περιβόητη ανάπτυξη για την κυβέρνηση και τους επιχειρηµατικούς οµίλους 
σηµαίνει για τους εργαζόµενους νέες θυσίες, δουλειά όποτε υπάρχει, για όσο υπάρχει, 
χωρίς ωράριο και δικαιώµατα, µοιρασµένη σε δυο και τρεις εργαζοµένους, µε 
µισθούς πείνας.  

Οι χιλιάδες εργαζόµενοι στον Τουρισµό, στη Ναυτιλία και όπου αλλού ανθίζουν τα 
κέρδη του κεφαλαίου, ενώ οι ίδιοι δουλεύουν σε  άσχηµες συνθήκες, το 
επιβεβαιώνουν. 

Την ίδια στιγµή, οι ελλείψεις στα Νοσοκοµεία, συνολικά στην Υγεία - Πρόνοια, είναι 
τεράστιες, µόνο στην Αττική ξεπερνούν τους 5.000 σε γιατρούς και άλλο προσωπικό. 

Στα σχολεία όλων των βαθµίδων της Αττικής τα κενά εκπαιδευτικών ξεπερνούν τις 
6.000, ενώ ταυτόχρονα οι σχολικές µονάδες έχουν συρρικνωθεί και το κάθε τµήµα 
πλέον συµπληρώνει µέχρι και 30 µαθητές. 

 Στις αστικές συγκοινωνίες και στο σιδηρόδροµο πάνω από 2.000 θέσεις δουλειάς 
έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. 

Στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες οι ελλείψεις είναι τεράστιες και κάποιες ανάγκες 
καλύπτονται περιστασιακά µέσα από τα προγράµµατα φτώχιας του ΟΑΕ∆. 

Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη τουλάχιστον 80-100 εργαζόµενων σε 
όλες τις ειδικότητες, προκειµένου να µπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις 
υπηρεσίες που προσφέρει. Αντ’ αυτού η κυβέρνηση εξαγγέλλει θέσεις εργασίας 
ανταποδοτικού περιεχοµένου,  δηλαδή µέσα από την τοπική φορολογία και όχι 
αύξηση της χρηµατοδότησης. Προωθεί τις ΚΟΙΝΣΕΠ, τα Σ∆ΙΤ κλπ. 

Η ελληνική κοινωνία, έχει τεράστιες δυνατότητες αλλά και ανάγκες που θα 
µπορούσαν να απορροφήσουν το σύνολο του εργατικού δυναµικού της χώρας, που 
είναι και έµπειρο και υψηλά ειδικευµένο.. 

Ενδεικτικά: 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομής. Έργα κατασκευής 

και συντήρησης σχολείων και παιδικών σταθμών, σύγχρονων νοσοκομείων και 

άλλων υποδομών στην Υγεία και Πρόνοια. 

• Εκτέλεση έργων αναγκαίων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 

λαϊκών στρωμάτων όπως τα αντιπλημμυρικά έργα, μέτρα αντισεισμικής και 

αντιπυρικής προστασίας. 

• Έργα αποχετεύσεων, βιολογικών καθαρισµών, διαχείρισης απορριµµάτων, που 
είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων λαϊκών περιοχών,  και 
τα οποία καρκινοβατούν χρόνια σε βάρος της υγείας τους. 

• Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και κάλυψη των χιλιάδων οργανικών θέσεων 
που είναι κενές στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Παιδεία, στους δήµους. 



ΓΙΑΤΙ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ : 

Οι άνεργοι και οι οικογένειές τους δεν ζητούν χάρη από κανέναν. ∆ιεκδικούν το 
δικαίωµα στην εργασία. Βρίσκουν εµπόδιο στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και 
εργοδοσίας που µεγαλώνουν την ανεργία, αλλά και την εκµετάλλευση µέσα στους 
χώρους δουλειάς. Την πολιτική της ΕΕ που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα του 
κεφαλαίου και επιδοτεί µέσα από τεράστια κονδύλια την ένταση της εκµετάλλευσης 
και την κακοπληρωµένη εργασία. 

Ξέρουµε πόσο µεγάλο και σύνθετο πρόβληµα είναι η ανεργία, είναι σύµφυτη µε το 
καπιταλιστικό σύστηµα που στην κρίση του αυτή διογκώνεται σε εκρηκτικά µεγέθη 
και ότι ριζικά δεν αντιµετωπίζεται χωρίς ριζική οικονοµική, πολιτική και 
κοινωνική αλλαγή.  

Ως δηµοτική αρχή, από την πρώτη στιγµή και παρά τη δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση του ∆ήµου, πήραµε και συνεχίσαµε να υλοποιούµε µέτρα στήριξης των 
ανέργων και των πιο ευπαθών οµάδων της συνοικίας µας. 

• Προχωρήσαμε σε απαλλαγή από την καταβολή τροφείων σε όλες τις 

οικογένειες σε εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Σήμερα ωφελούνται από αυτή την 

απόφαση δεκάδες οικογένειες. 

• Πήραμε μέτρα ανάσας, προχωρώντας σε μειώσεις της τιμολογιακής πολιτικής 

της ΚΕΔΗΚ, την ΑΙΟΛΙΑ, το ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ, το καλοκαιρινό Camp, που αποδείχθηκαν 

και επιτυχημένες και αναγκαίες. Ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε την πρόσβαση σε 

όλες τις οικογένειες δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο στα προγράμματα 

Αθλητισμού και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου. 

• Η πρότασή μας για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2017, 

είναι να προχωρήσουμε σε πλήρη απαλλαγή από τα τέλη και μειώσεις σε 

κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με συγκεκριμένα εισοδηματικά 

κριτήρια. 

Συγκεκριμένα:  

Άποροι: Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα έως 10.000€: Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα από 10.001€ έως 20.000€: Απαλλαγή κατά 50% 

Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 

10.000€: Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 

10.001€ έως 20.000€: Απαλλαγή κατά 50% 

ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα έως 10.000€: Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα από 10.001€ έως 20.000€: Απαλλαγή κατά 50% 

Μονογονεϊκές οικογένειες, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό 



εισόδημα έως 10.000€: Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

Μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν μόνο μια κατοικία έως 100τ.μ. και έχουν ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€: Απαλλαγή κατά 50% 

Ταυτόχρονα µας απασχολεί  µε ποιο τρόπο θα συµβάλουµε στην πάλη του εργατικού 
κινήµατος έτσι ώστε να παρθούν µέτρα, που θα στηρίξουν τους ανέργους. 
Γνωρίζουµε πολύ καλά  ότι τα µέτρα  αλληλεγγύης που µπορούν να παρθούν είναι 
περιορισµένα και σε καµία περίπτωση δε λύνουν το πρόβληµα. 

Προβάλλουµε και διεκδικούµε αιτήµατα τόσο για τον περιορισµό της ανεργίας 
όσο και την προστασία των ανέργων. Μέτρα πρέπει να παρθούν άµεσα, τώρα και 
τα διεκδικούµε. 

� Αύξηση του επιδόµατος ανεργίας στα 600 ευρώ για όσο είναι άνεργοι. Να το 
δικαιούνται και οι µικροί ΕΒΕ που έκλεισαν τα µαγαζιά τους. 

� Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους. 

� Μείωση των τιµολογίων ρεύµατος, νερού και σταθερού τηλεφώνου κατά 
50%. Καµία διακοπή των παροχών αυτών για όλη την περίοδο της ανεργίας. 

� ∆ιαγραφή του 50% των οφειλών των δανείων, εφόσον το ύψος των δανείων 
δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για τα 
καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για πιστωτικά δάνεια. 

� Αναστολή κάθε είδους υποχρέωσης για δάνειο. Καµία κατάσχεση ή 
πλειστηριασµό σε κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ανέργου. 

� Αναγνώριση ως συντάξιµου χρόνου του διαστήµατος της ανεργίας χωρίς 
επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται κράτος και εργοδότες. 

� Επιδότηση ενοικίου 100% της αξίας του από το κράτος για τους ανέργους. 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 

 
 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την εισήγηση του ∆ηµάρχου , τα µέτρα στήριξης για τους ανέργους 
και τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες που προβλέπονται , τον σχεδιασµό για την 
ανάδειξη του θέµατος καθώς και την ανάπτυξη αγωνιστικών διεκδικήσεων. 

Ταυτόχρονα εγκρίνει οµόφωνα την εισήγηση της Αντιδηµάρχου Παιδείας-
Πολιτισµού-Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Γεωργοπούλου Κανέλλας για την 
άµεση οργάνωση µε ευθύνη του ∆ήµου Καισαριανής µαθηµάτων λαϊκής 
αλληλεγγύης  σε µαθητές που οι οικογένειες τους αδυνατούν οικονοµικά να 
ανταπεξέλθουν στα οικονοµικά βάρη του φροντιστηρίου. 

Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος Καισαριανής θα απευθυνθεί στους εκπαιδευτικούς 
και τους φορείς της πόλης. 

 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   
Αργύριος  9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης 
Ιωάννης 12)Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Σοφιανόπουλος 
∆ηµήτριος 17) Γαβρίλης Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19)Βοσκόπουλος 
Χρήστος 20) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος   .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      09/11/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
   

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

 
 
 
 
 


