
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 2/2022 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 
Αρ. απόφασης: 5/2022 Περίληψη 

«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας 

Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων 

Δήμου Καλλιθέας» 

 
 

Στην Καλλιθέα σήμερα, Τρίτη 05 Απριλίου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 
14698/30-03-2022 πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021. 
  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του 
Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021). 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από 
το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν επτά (7) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό (με δικαίωμα ψήφου). 
 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Πρόεδρος)  
ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιδήμαρχος)   
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αναπληρωματικός)  
 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν 
και νόμιμα καλέστηκαν. 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει το θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από 
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Το υπ΄αρ. πρωτ.  13539/22-03-2022 εισηγητικό έγγραφο της κ. Αντιδημάρχου το οποίο 
έχει ως εξής: 
 
«Έχοντας υπόψη:  

1.  Το άρθρο 37 του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α') με τίτλο: Πωλητές που 

δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές-Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε 

βραχυχρόνιες αγορές. 
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1. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά & νομικά πρόσωπα, 

κάτοχοι: 

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, β) άδειας παραγωγού πωλητή 

και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, γ) άδειας δραστηριοποίησης στο 

στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

 

2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια 

αγορά. 

 

3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας 

προκήρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των 

πωλητών της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση: 

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας 

διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,  

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία 

πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, 

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλα- 

νόδιο εμπόριο και 

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

 

4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την 

άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

 

5. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν 

το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων. 

 

6. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων 

θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από 

τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην 

ιστοσελίδα & σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου. Στην ανωτέρω 

απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 

α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 

β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, 

γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά. 

 

7. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να δρα- 

στηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσλη- 

ψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με άρθρο 22. 

 

 
2. Το άρθρο 38 του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α') με τίτλο: Κανονισμός λειτουργίας 

βραχυχρόνιων αγορών. 

 

  Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε βραχυχρόνιας αγοράς ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισμό 

Λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς», που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου δήμου & της οικείας 

Περιφέρειας & καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 

 

α) η οριοθέτηση & η διαγράμμιση του χώρου της βραχυχρόνιας αγοράς, η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η χωρο- 

θέτηση & η κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών & πωλούμενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδρο- 

μοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζον- 

ται οι είσοδοι κατοικιών & καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών & γενικά να 

επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, 

 

β) το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών & πωλούμενων ειδών, 

 

γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 & το 

ωράριο λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας, 
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δ) η επισήμανση της υποχρέωσης των πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν 

& να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του χώ-

ρου περιλαμβάνει την άμεση & συνεχή συλλογή των απορριμμάτων, 

 

ε) το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας, 

 

στ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού  

λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείμενο του Κανο-  

νισμού λειτουργίας.       

      

 
3.  Την παράγραφο 1του άρθρου  40 του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α') με τίτλο:Εμποροπανη-

γύρεις. 

1. Την ευθύνη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων, υπό τους όρους & τις προϋποθέσεις του παρόντος, αναλαμ- 

βάνουν οι Δήμοι. Τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α.  μπορούν να αναλαμβάνουν τον τρόπο υλοποίησης της αρ- 

μοδιότητας του φορέα διοργάνωσης με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, εφόσον περιλάβουν στους 

στους καταστατικούς τους σκοπούς τις σχετικές δράσεις. 

 

4. Το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ: 246Α/1980 τεύχος Α') με τίτλο: «Άρθρο 3. Τέλος χρήσεως 

πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινοχρήστων χώρων.» «2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων 

χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».  

5. Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 με τίτλο «Κανονιστικές Αποφάσεις»«1.Οι δημοτικές & κοινοτικές 

αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ... δ) Καθορίζουν τους όρους & τις προϋποθέσεις: 

δ1. Για τη χρήση & λειτουργία των δημοτικών & κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων, 

παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών & γενικά 

των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων». 

6. Το άρθρο73 του Ν.3852/2010 με τίτλο «Επιτροπή Ποιότητας ζωής Αρμοδιότητες» «1Β.Εισηγείται 

στο δημοτικό συμβούλιο: v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του Κ.Δ.Κ». 

 

Παρακαλούμε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  να συμπεριλάβετε: 

  

Την τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ     

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στα ακόλουθα άρθρα 1 , 3 , 5 , 7 , 8 & 12:  

 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 

Άρθρο 1 
(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :  

 Ν. 1080/80  άρθρο 3,   

 Ν.3463/2006 άρθρο 79,  

 Ν.3852/2010 άρθρο 73,  

 Ν.4829/2021 άρθρα 37 , 38 & 40, 
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όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν μέχρι σήμερα & αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 

ουσιαστικού νόμου. 

 
 

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις συμμετοχής- Συμπλήρωση αιτήσεων-Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

 

                     Τροποποιείται  ως προς την παράγραφο 2 & τίθεται ως εξής: 

  

2. Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των αιτήσεων για όλες  τις εμποροπανηγύρεις κάθε 

έτους ορίζεται η 28η Απριλίου εκάστου έτους εκτός από την εμποροπανήγυρη της 

Ευαγγελίστριας που καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου. 

 

 

 

                                                                     Άρθρο 5. 

                                                                 Γενικές Διατάξεις. 

                                                    Α. (Διαδικασία χορήγησης αδειών) 

 

              Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους Α.11α & β & Β.3 , προστίθενται οι παράγραφοι     

Α.11γ & Α11δ & καταργούνται οι παράγραφοι Α.10 , Α.25 & Β.2 & τίθενται ως εξής: 

 

Α.11α. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές έως & τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα. 

 

Α.11β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο. 

 

Α.11γ. Ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες 

αγορές. 

 

Α.11δ. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη. 

 

                                                    Β. (Διαδικασία κλήρωσης) 

 

Β.3.  Η σειρά των κληρώσεων των δικαιούχων ανά κατηγορία  είναι: 

 

      i.   Κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας (πωλητές εκκλησιαστικών ειδών). 

      ii. Κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας (εκτός των πωλητών εκκλησιαστικών 

ειδών). 

      iii. Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές 

αγορές έως & τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα. 

       iv.   Κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο. 

       vi. Κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη. 

       vii. Επιλαχόντες. 
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                                                                               Άρθρο 7. 
Χαρτογράφηση θέσεων. 

 

                                                               Καταργείται η παράγραφος 2.  

 

 

Άρθρο 8. 
Ειδικές διατάξεις. 

 

Καταργούνται οι παράγραφοι 3 , 4 & 6.  

 

         

  Άρθρο 12.  
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Καλλιθέας έτους 2022 & 

εφεξής. 

Την έγκριση των μέχρι σήμερα  ενεργειών της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων που έγιναν σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.   

 

 
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τροποποίηση Κανονισμού 
Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Καλλιθέας, στα  άρθρα 1, 3, 
5 , 7 , 8 & 12 ως εξής: 

 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 

Άρθρο 1 
(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :  

 Ν. 1080/80  άρθρο 3,   

 Ν.3463/2006 άρθρο 79,  

 Ν.3852/2010 άρθρο 73,  

 Ν.4829/2021 άρθρα 37 , 38 & 40, 

όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν μέχρι σήμερα & αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 

ουσιαστικού νόμου. 

 

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις συμμετοχής- Συμπλήρωση αιτήσεων-Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

 

                     Τροποποιείται  ως προς την παράγραφο 2 & τίθεται ως εξής: 
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2. Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των αιτήσεων για όλες  τις εμποροπανηγύρεις κάθε 

έτους ορίζεται η 28η Απριλίου εκάστου έτους εκτός από την εμποροπανήγυρη της 

Ευαγγελίστριας που καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου. 

 

 

                                                                     Άρθρο 5. 

                                                                 Γενικές Διατάξεις. 

                                                    Α. (Διαδικασία χορήγησης αδειών) 

 

              Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους Α.11α & β & Β.3 , προστίθενται οι παράγραφοι     

Α.11γ & Α11δ & καταργούνται οι παράγραφοι Α.10 , Α.25 & Β.2 & τίθενται ως εξής: 

 

Α.11α. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές έως & τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα. 

 

Α.11β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο. 

 

Α.11γ. Ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες 

αγορές. 

 

Α.11δ. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη. 

 

                                                    Β. (Διαδικασία κλήρωσης) 

 

Β.3.  Η σειρά των κληρώσεων των δικαιούχων ανά κατηγορία  είναι: 

 

      i.   Κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας (πωλητές εκκλησιαστικών ειδών). 

      ii. Κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας (εκτός των πωλητών εκκλησιαστικών 

ειδών). 

      iii. Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές 

αγορές έως & τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα. 

       iv.   Κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο. 

       vi. Κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη. 

       vii. Επιλαχόντες. 

                                                       

                                                                               Άρθρο 7. 
Χαρτογράφηση θέσεων. 

 

                                                               Καταργείται η παράγραφος 2.  

 

 

Άρθρο 8. 
Ειδικές διατάξεις. 

 

Καταργούνται οι παράγραφοι 3 , 4 & 6.  
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  Άρθρο 12.  
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Καλλιθέας έτους 2022 & 

εφεξής. 

Την έγκριση των μέχρι σήμερα  ενεργειών της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων που έγιναν σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.   

 
 
 
 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ    

 
   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ          
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