
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 22/21-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 366/2016      ΘΕΜΑ :  «Αίτηµα της παράταξης 
Παρέµβασης Πολιτών µε θέµα: 

“Ανακήρυξη του ∆ήµου Θέρµης σε « 

Ελεύθερη Ζώνη από τις ∆ιεθνείς 
Εµπορικές Συµφωνίες ΤΤΙP-CETA-TIS”» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 21η-9-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19.00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 31458/16-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Ακριτίδου Μαρία 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) 

2 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 
4. Αγοραστούδη Ευγενία 4 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

5.  Αναγνώστου Πασχάλης 5 Κεφαλάς Ανέστης 
6. Αποστόλου Στυλιανός 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8. Βογιατζής ∆ηµήτριος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

  

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   
10 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

11 Γκιζάρης Στέργιος   

12 Ζελιλίδης ∆αµιανός   
13 Ιωσηφίδης Ιωάννης    
14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   
15 Καρκατζίνος Νικόλαος   
16 Κοντοπίδης Γεώργιος   
17 Λαγός Νικόλαος   
18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
19 Μουστάκας Βασίλειος   
20 Πονερίδης Παναγιώτης   
21 Πράτανος Απόστολος   
22 Σαµαράς Σωκράτης   
23 Σαραφιανός Χρήστος    
24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
25 Τσολάκης Απόστολος   
26 Τριανταφυλλίδου Ιώαννα   
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27 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 4ο. 

 
 Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου το αίτηµα της παράταξης Παρέµβασης Πολιτών µε θέµα: “Ανακήρυξη του ∆ήµου 
Θέρµης σε « Ελεύθερη Ζώνη από τις ∆ιεθνείς Εµπορικές Συµφωνίες ΤΤΙP-CETA-TIS”. 
 
Λαµβάνοντας το λόγο η ∆Σ κ. Αγοραστούδη Ευγενία Πολιτών είπε ότι µε την πρόταση αυτή, 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι της «Παρέµβασης Πολιτών δήµου Θέρµης» ζητούν να συζητηθεί 
κατά τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου το θέµα της ανακήρυξης του ∆ήµου Θέρµης 
σε «Ελεύθερη Ζώνη από τις ∆ιεθνείς Εµπορικές Συµφωνίες TTIP-CETA-TISA». 

Ένα πολύ µεγάλο παγκόσµιο κίνηµα έχει δηµιουργηθεί εναντίον των συµφωνιών TTIP 
(∆ιατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων), CETA (Γενική Οικονοµική και Εµπορική 
Συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά) και TISA (Συµφωνία Εµπορίου και 
Υπηρεσιών).  

Παρά τη συστηµατική προσπάθεια των «µεγάλων παικτών» του παγκόσµιου συστήµατος να 
κρατήσουν τους λαούς χωρίς ενηµέρωση, οι αποκαλύψεις για το περιεχόµενο των 
συµφωνιών (µε τελευταίες αυτές της Greenpeace Ολλανδίας) προκαλούν παντού οργή και 
αγανάκτηση. Τα δεκατρία κεφάλαια που διέρρευσαν καταδεικνύουν ότι τα κοινωνικά 
κεκτηµένα, η ανθρώπινη υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και, τελικά, η ίδια η 
δηµοκρατία θα υπονοµευτούν σοβαρά αν συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις ως έχουν. Οι 
αποκαλύψεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία και αναµένεται να φέρουν πολλαπλασιαστικά πολιτικά 
αποτελέσµατα, όπως φάνηκε και από την άµεση αλλαγή της θέσης της Γαλλίας, που ήρε την 
υποστήριξη στη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων. Αλλά και άλλες επίσηµες φωνές που 
αµφισβητούν σηµεία της συνθήκης και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε διαρκώς αυξάνουν, 
ενώ ακαδηµαϊκές µελέτες αµφισβητούν ευθέως τα υποτιθέµενα οικονοµικά οφέλη και 
σηµειώνουν ότι σε καµία χώρα όπου υπογράφηκαν τέτοιου είδους συµφωνίες δεν 
ακολούθησε αύξηση των επενδύσεων, θέσεις εργασίας χάθηκαν και τα δικαιώµατα 
καταρρακώθηκαν. Είναι φανερό ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια πρωτοφανή απόπειρα 
θεσµοθέτησης του πλέον άγριου νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού σε βάρος του δηµόσιου 
συµφέροντος. 

Συγκεκριµένα, οι συµφωνίες TTIP – CETA - TISA, που διαπραγµατεύονται κεκλεισµένων των 

θυρών ΕΕ, ΗΠΑ και Καναδάς, προβλέπουν: 

• Το άνοιγµα των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης όλων των δηµόσιων υπηρεσιών. 
• Την κατάργηση της δυνατότητας επανακρατικοποίησης µιας ιδιωτικοποιηµένης υπηρεσίας. 
• Τη ρήτρα προστασίας επενδύσεων ως βασική κανονιστική αρχή. 
• Την οµογενοποίηση («νοµοθετική εναρµόνιση») των προδιαγραφών των προϊόντων σε 
ΗΠΑ και ΕΕ. 

• Τη δυνατότητα µιας εταιρίας να µηνύει ένα κράτος σε παράλληλο δικαστικό σύστηµα (ISDS 
-Μηχανισµός Επίλυσης ∆ιαφορών µεταξύ Κρατών και Επενδυτών). Πρόκειται για ένα 
παράλληλο εταιρικό δικαστικό σύστηµα, το οποίο στην πράξη καταλύει τη διάκριση των 
εξουσιών και υπερβαίνει το εθνικό ή ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο. 
• Την κατάργηση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο χάριν της 
«προστασίας» της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

• Την οµογενοποίηση των εργατικών δικαιωµάτων σε ΕΕ και ΗΠΑ. 

ΑΔΑ: 6ΝΛ9ΩΡΣ-Ξ9Ο



 

 

Στην ουσία µε τις TTIP – CETA - TISA: 

• Υπονοµεύεται η λαϊκή κυριαρχία, αφού µια κυβέρνηση δεν θα µπορεί πλέον να νοµοθετεί 
ελεύθερα, αν κριθεί ότι παραβιάζει τις συµφωνίες. Επιπλέον, οι υποθέσεις που αφορούν 
επενδυτικά project δεν θα κρίνονται στα εθνικά δικαστήρια, αλλά µέσω του ISDS - 
Μηχανισµού Επίλυσης ∆ιαφορών µεταξύ Κρατών και Επενδυτών. 
• Μετατρέπει το συµφέρον του καπιταλιστή - επενδυτή στη βασική δικανική αρχή. 
• Εµποδίζει σε βάθος χρόνου την εφαρµογή εναλλακτικών πολιτικών όπως η 
επανακρατικοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών. 

• Υποβαθµίζει τα εργατικά δικαιώµατα αφού η «νοµοθετική εναρµόνιση» σηµαίνει 
προσαρµογή της ευρωπαϊκής εργατικής νοµοθεσίας στα πιο χαµηλά στάνταρντ των ΗΠΑ. 
• Θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Π.χ. στην Ευρώπη υπάρχει η «Αρχή 
της Προφύλαξης». Αν δηλαδή υπάρχει φόβος ότι ένα προϊόν µπορεί να είναι επιβλαβές για 
τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια, δεν βγαίνει στην αγορά µέχρι να ελεγχθεί από τις αρµόδιες 
αρχές η καταλληλότητά του. Στις ΗΠΑ συµβαίνει το αντίθετο. Ένα προϊόν µπορεί να βγει 
στην αγορά µε τη σχετική διαβεβαίωση της επιχείρησης. Έτσι στις ΗΠΑ απαγορεύονται 
δεκατρείς χηµικές ενώσεις ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου χίλιες. 

Ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι συµφωνίες TTIP – CETA - TISA εγείρουν τεράστιο 
ζήτηµα, αφού όχι µόνο προβλέπουν την ιδιωτικοποίηση-εµπορευµατοποίηση βασικών 
λειτουργιών των δήµων, αλλά απαγορεύουν στο διηνεκές την επανάκτησή τους από τις 
δηµοκρατικά εκλεγµένες τοπικές αρχές. Κατά συνέπεια, οι δήµοι θα στερηθούν τον κορµό 
των δραστηριοτήτων τους χάριν των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων. 

Οι TTIP – CETA - TISA δεν πρέπει να περάσουν! Και πρέπει κι εµείς, στο µέτρο που µας 
αναλογεί, να στείλουµε το δικό µας µήνυµα αντίστασης και ανυπακοής. 
  
Ζητάµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  κηρύξει τον ∆ήµο Θέρµης ελεύθερη ζώνη από τις 
συµφωνίες TTIP – CETA – TISA  και να ενώσει τη φωνή του µε το παγκόσµιο κίνηµα 
αντίστασης ακολουθώντας το παράδειγµα 1800 άλλων δήµων σε όλη την Ευρώπη.  

Παροτρύνοντας τους υπόλοιπους δήµους της χώρας µας να προχωρήσουν σε παρόµοιες 
αποφάσεις, 

 
Οι συµφωνίες TTIP – CETA - TISA, που διαπραγµατεύονται κεκλεισµένων των θυρών ΕΕ, 
ΗΠΑ και Καναδάς, συνιστούν ευθεία απειλή για τη δηµοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, τα 
εργατικά δικαιώµατα, το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία. Θεσµοθετώντας τον πιο άγριο 
νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό, ρίχνουν τις ζωές των πολλών βορά στα συµφέροντα των 
λίγων. 

Επιπλέον, ο ∆ήµος Θέρµης, µε τη συγκεκριµένη απόφασή του να εγκρίνει ακόµη: 

• Την ενεργή συµµετοχή του στο εθνικό και διεθνές ∆ίκτυο ενάντια στις υπό διαπραγµάτευση 
εµπορικές συµφωνίες 

• Την έκφραση της έντονης δυσαρέσκειάς του για τη µυστικότητα των συνοµιλιών 

• Το αίτηµα για άµεση διακοπή των µυστικών συνοµιλιών και έναρξη διαλόγου µε πλήρη 
διαφάνεια 
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• Την απαίτηση οι ρυθµιστικοί κανόνες που θα θεσπιστούν να βελτιώνουν τη σηµερινή 
κατάσταση για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων, την προστασία του περιβάλλοντος 
και τις εργασιακές σχέσεις 

• Την απαίτηση να µην υποκατασταθεί η δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της δηµόσιας 
διοίκησης και αυτοδιοίκησης από τον προβλεπόµενο µηχανισµό επίλυσης διαφορών 

• Την απαίτηση να επικυρωθεί η όποια τελική συµφωνία από εκλεγµένα θεσµικά όργανα 
(Εθνικά κοινοβούλια - Ευρωκοινοβούλιο) 

• Την ανάληψη πρωτοβουλιών για ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση των ∆ηµοτών και τη 
προώθηση του ζητήµατος για τη λήψη απόφασης από την ΠΕ∆ΚΜ και ΚΕ∆Ε 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή και αναφερόµενη στο θέµα είπε ότι, 
η ΤΤΙΡ είναι διατλαντική συµφωνία εµπορίου και επενδύσεων µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ καθώς και 
η Γενική οικονοµική και εµπορική συµφωνία µεταξύ ΕΕ και Καναδά. 

Η συµφωνία CETA αφορά τον Καναδά και την ΕΕ, ενώ προωθήθηκε έξυπνα στον Καναδά, 
µε την έννοια πως θα ωφελούταν σε πολύ µεγάλο βαθµό από την αύξηση των εξαγωγών του 
στην Ευρώπη µία τεχνική που χρησιµοποιούν οι Η.Π.Α. επίσης στην ΕΕ για την ΤΤΙΡ, για να 
πείσουν για τα πλεονεκτήµατα της. 

Τι είναι αυτές οι συµφωνίες και ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, ποιο είναι το ακριβές 
περιεχόµενο των συµφωνιών δεν το γνωρίζουµε γιατί η διαπραγµάτευση είναι µυστική. Οι 
πληροφορίες που έχουµε είναι από διαρροές από τη Wiki leaks  και τη Green Peace. 

Ολόκληρη η διαδικασία διεξάγετε αδιαφανώς πίσω από κλειστές πόρτες και προκαλεί 
µεγάλες αντιδράσεις (3,2 εκατοµµύρια υπογραφές κατά της ΤΤΙΡ µέσω της πρωτοβουλίας 
των Ευρωπαϊκών πολιτών είναι µια υπηρεσία της Κοµισιόν). Η ΤΤΙΡ έχει πολλές οµοιότητες 
µε τις άλλες συµφωνίες που γίνονται και µε άλλες χώρες, αποτελεί µία πρόταση προστασίας 
του ελεύθερου εµπορίου και των επενδύσεων µε τη µορφή µιας διεθνούς συνθήκης µεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ. 

Σύµφωνα µε αυτά που δηµοσιοποιούνται ο στόχος είναι: α) Κατάργηση των δασµολογικών 
φραγµών µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ µε στόχο την άνοδο του ρυθµού ανάπτυξης σε όλες τις χώρες  
που θα συµµετέχουν. Β) Λόγω µείωσης του κόστους των εξαγωγικών επιχειρήσεων οι 
εµπορικές συναλλαγές µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θα αυξηθούν (δηµοσιοποιούνται πίνακες µε 
δείκτες εξαγωγών από ΕΕ και ΗΠΑ που θα είναι αυξηµένοι για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες). 

Εν τούτοις αρκετές µελέτες τεκµηριώνουν πως δεν πρόκειται να συµβεί κάτι τέτοιο καθώς 
επίσης πως η συµφωνία  θα είναι αρνητική για τους µισθούς  και ότι τα «κανονιστικά 
πρότυπα» που προωθούνται ταυτόχρονα στους τοµείς της προστασίας περιβάλλοντος των 
καταναλωτών  της υγείας της εργατικής νοµοθεσίας και του κοινωνικού κράτους. 
Εξυπηρετούν αποκλειστικά και µόνο τις πολυεθνικές οπότε δεν είναι προς όφελος των 
πολιτών. Το χειρότερο όλων είναι ότι το ΙSDS ο µηχανισµός επίλυσης διαφορών µεταξύ 
κρατών και επενδυτών, όπου ο επενδυτής  θα µηνύει το κράτος υποδοχής για διαφυγόντα 
κέρδη λόγω καθυστέρησης ή µη διενέργειας επενδύσεων. Αυτό αποτελεί πλήγµα για τη 
δηµοκρατία και το κράτος ∆ικαίου. Επίσης γίνεται προσπάθεια παράκαµψης των 
αντιδράσεων των πολιτών µε την έννοια της υιοθέτησης  της συµφωνίας χωρίς να χρειαστεί η 
επικύρωση της από τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι συµφωνία διπλής ανάγνωσης. Είναι η 
µεγαλύτερη οικονοµική συµφωνία στον κόσµο, αφού αφορά το 50% των παγκόσµιων 
οικονοµικών συναλλαγών.  

Η Κοµισιόν πιστεύει ότι (ΤΤΙΡ) η συµφωνία θα δώσει ώθηση 50% στο υπερατλαντικό 
εµπόριο, ότι θα αυξήσει το µέγεθος  της οικονοµίας  της ΕΕ κατά περίπου 120 δις (0,5% του 

ΑΔΑ: 6ΝΛ9ΩΡΣ-Ξ9Ο



 

ΑΕΠ) µέσα σε 13 χρόνια και αύξηση  των εξαγωγών των κρατών – µελών της ΕΕ προς τις 
ΗΠΑ κατά 28% δηλαδή κατά 187 δις. Α) ∆ηµιουργεί καινούργιες εµπορικές και 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Β) Ευκαιρία να καθοριστούν κοινά πρότυπα και κανονισµοί ώστε 
να διευκολυνθεί η επιχειρηµατική δράση. Γ) Αφαίρεση περιοριστικών µέτρων της αγοράς  και 
προώθηση της ελεύθερης αγοράς µε αποτέλεσµα ολική η µερική κατάργηση των δασµών ως 
αποτέλεσµα πολλά προϊόντα θα είναι φθηνότερα για τους καταναλωτές. 

Κοινωνικές οµάδες εκφράζουν ανησυχία για περιβαλλοντικά και διατροφικά ζητήµατα που 
συνδέονται µε το θέµα των µεταλλαγµένων προϊόντων αλλά και των προϊόντων ονοµασίας 
προέλευσης, αυτό  θίγει και την χώρα µας, επίσης θέµατα που αφορούν την προστασία 
προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο. 

Όσον αφορά τις πολιτικές επιπτώσεις της ΤΤΙΡ. Εδραιώνει συµµαχία ανάµεσα σε δύο 
µεγάλες δηµοκρατικές δυνάµεις µε οικονοµική και στρατηγική ισχύ. Η έλλειψη ενηµέρωσης 
δηµιουργεί ανησυχίες για το περιεχόµενο, τα αποτελέσµατα, τη σκοπιµότητα µιας τέτοιας 
συµφωνίας και τις επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών. 

Πρέπει να διαφυλαχθεί το δικαίωµα των κρατών µελών να προασπίζουν το δηµόσιο 
συµφέρον. Να προστατευτεί η προτεραιότητα των εθνικών δικαστηρίων και τα αγροτικά 
προϊόντα. ∆εν πρέπει όµως να απορρίψουµε την εµπορική συµφωνία εκ των προτέρων 
πρέπει να στηρίζουµε τις θέσεις µας (σαν κράτος-µέλος) και τα ελληνικά συµφέροντα στις  
διαπραγµατεύσεις της επιτροπής και να αξιολογήσουµε το τελικό αποτέλεσµα συνολικά πριν 
εισηγηθούµε την απόρριψη ή την έγκρισή του. 

Μπορούµε να καταλήξουµε  σε ένα συγκροτηµένο κείµενο επιφυλάξεων και εφόσον δεν 
ικανοποιηθούν οι βασικές προτεραιότητες που τα κράτη – µέλη  και βασικά η χώρα µας, 
έχουν θέσει να απορρίψουµε την συµφωνία. Εθνικό µέτωπο για τη στήριξη των ελληνικών 
συµφερόντων στις διαπραγµατεύσεις των συµφωνιών (εµπορίου, επενδύσεων, υπηρεσιών) 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα  

 
Να εκδοθεί ψήφισµα από την Επιτροπή ψηφισµάτων του ∆ήµου µε τη συµµετοχή σε αυτό 
της ∆Σ κ. Αγοραστούδη Ευγενίας και Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωής οι οποίες ασχολήθηκαν 
εκτενέστερα µε το παραπάνω θέµα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 366/2016. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

        

       Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΝΛ9ΩΡΣ-Ξ9Ο
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