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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) 

[τέως Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)] 

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8654950, φαξ: 210-8627444 

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Αθήνα, 12-04-2012 
Αριθµ. Πρωτ. οικ. 380 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τακτική Συνεδρίαση 28η  

Ηµεροµηνία: 27-03-2012  

Αρ. Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 4 

Θέµα 4: «Ακρόαση του ΣΣΕ∆ «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 
επί των θεµάτων που αποφασίστηκαν στην 27η/16-3-2012 
Συνεδρίαση του ∆.Σ. – Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 
αυτών» 

 

 

Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  του  Ε.Ο.ΑΝ. 

       Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 7,  8  και 24 του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 

- Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού  Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

2) Τις διατάξεις των άρθρων 2  και 7 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Τροποποίηση 

της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής  ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 

και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

3) Την διάταξη του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία 

του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 16, 17, 18, 19 και 21 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» αναλογικά εφαρµοζόµενες. 

5) Tις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 τoυ π.δ. 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α΄) 

«Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
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∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και Κανονισµός 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Προµηθειών του Οργανισµού». 

6) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ` αριθ. 9268/469/2-3-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

289 Β΄) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και 

ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 

Α1 τελευταίο εδάφιο του ν. 2939/2001 κ.τ.λ.». 

7) Την υπ` αριθµ. Οικ. 193471/31-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 2711/31-12-2008 τ. Β΄) µε τον αντίστοιχο 

φάκελο και τη σχετική εισήγηση της ΕΠΕ∆. 

8) Τις υποβληθείσες στον ΕΟΑΝ υπ` αριθ. πρωτ. 107/31-1-2012, 330/20-6-2011 και 

2621/4-8-2011 επιστολές / καταγγελίες των ∆ήµων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και 

Πειραιώς, αντίστοιχα. 

9) Τις υπ` αριθµ. 150, 151, 220 και 442 / 2009 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

– Τµήµα VII . 

10) Τις υποβληθείσες Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής του Συλλογικού Συστήµατος 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Α.Ε.» για τα έτη 

2009 και 2010 µε αριθ. πρωτ. ∆ΠΣ 163181/13-7-2010 και Ε.Ο.ΑΝ. 212/26-4-

2011, αντίστοιχα.  

11) Την γενόµενη στην υπ` αριθµ. 27/16-3-2012 συνεδρίαση του ∆.Σ. αναλυτική 

παρουσίαση των πορισµάτων των τελικών εκθέσεων των ελέγχων : α) Επιτόπιος 

Έλεγχος και αξιολόγηση των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας (εκτός ΒΕΑΣ) 

που συλλέγονται – ανακυκλώνονται – αξιοποιούνται από τα Συλλογικά 

Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.∆.)  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 

της Ε.Ε.Α.Α. – Α.Ε. και «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Α.Ε.»,  και β) 

Οικονοµικός – ∆ιαχειριστικός Έλεγχος των αυτών ως άνω δύο (2) Σ.Σ.Ε.∆., τους 

οποίους αποφάσισε να διενεργήσει ο ΕΟΑΝ στο πλαίσιο του νόµιµου σκοπού του 

µε την απόφαση του ∆.Σ. του επί του θέµατος 6 της Η.∆. της 20ης/11-10-2012 

Συνεδρίασης του. 

12) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 283/20-3-2012 κλήση της Προέδρου ∆.Σ. του ΕΟΑΝ προς το 

ΣΣΕ∆ «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  για υποβολή απόψεων επί των 

θεµάτων που αποφασίστηκαν στην υπ` αριθµ. 27/16-3-2012 συνεδρίαση του ∆.Σ. 

του ΕΟΑΝ και αναφέρονται στην κλήση αυτή. 

13) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 286/23-3-2012 Έγγραφο του ΕΟΑΝ προς το ΣΣΕ∆ 

«ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για διαβίβαση προς αυτό των 

εγγράφων και στοιχείων που ζήτησε για την διαµόρφωση των απόψεών του.  

14) Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 293/26-3-2012 υποβληθείσες προς τον ΕΟΑΝ έγγραφες 

απόψεις του ΣΣΕ∆ «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των θεµάτων 

που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω κλήση. 

15) Το υπ’ αριθ. 300/27-3-2012 υποβληθέν στον ΕΟΑΝ συµπληρωµατικό υπόµνηµα 

του  ΣΣΕ∆ «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των ιδίων θεµάτων που 

περιλαµβάνονται στην ανωτέρω κλήση. 
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16)  Την προφορική ακρόαση των εκπροσώπων και επιστηµονικών συµβούλων του 

ΣΣΕ∆ «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των θεµάτων που 

περιλαµβάνονται στην ανωτέρω κλήση, η οποία έγινε στην ίδια ως άνω υπ` 

αριθµ.28/28-3-2012 συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΕΟΑΝ και περιλαµβάνεται στο 

ταυτάριθµο πρακτικό συνεδριάσεως αυτού.  

    Επειδή από τους ανωτέρω ελέγχους που διενήργησε ο ΕΟΑΝ ως αρµόδιος προς 

τούτο φορέας και από τις απόψεις που υπέβαλε το ελεγχόµενο σύστηµα εγγράφως 

και προφορικώς ύστερα από την ανωτέρω σχετική κλήση του, επί ορισµένων 

ζητηµάτων που προέκυψαν από τους εν λόγω ελέγχους, καθώς και από τις 

υποβληθείσες καταγγελίες και τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στον οικείο φάκελο, 

διαπίστωσε  ότι:  

    α) Το ελεγχόµενο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών µε 

την επωνυµία «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  µε τις Εκθέσεις των ετών 

2009 και 2010 και µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του έτους 2011, που υπέβαλε στον 

ΕΟΑΝ, προκειµένου µεταξύ των άλλων να επιτύχει ελκυστική για τους 

συµβεβληµένους µε αυτό υπόχρεους διαχειριστές και παραπλανητική για τον ΕΟΑΝ 

χαµηλή τιµή χρηµατικών εισφορών, έδωσε προς αυτόν (ΕΟΑΝ) κατ` εξακολούθηση 

ψευδείς πληροφορίες και αναφορές για την ποσοτική απόδοση ανακύκλωσης της 

εφαρµοζόµενης από αυτό µεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

συσκευασιών (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης – ΚΑΑ), στην οποία στηρίχτηκε 

η έγκριση που χορηγήθηκε σε αυτό µε την ως άνω υπ` αριθ. 7 αναφερόµενη Υ.Α. 

διοικητική πράξη, πράγµα που είναι δυνατόν να παραβλάψει  το δηµόσιο συµφέρον. 

Συγκεκριµένα, από τον διενεργηθέντα επιτόπιο φυσικό  έλεγχο  και την γενοµένη 

αξιολόγηση των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας (εκτός ΒΕΑΣ) που συλλέγονται 

– ανακυκλώνονται και αξιοποιούνται από τα ΚΑΑ που διατηρεί, προέκυψαν µε 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη ανάλυση και µεθοδολογία τεράστιες αποκλίσεις και 

διαφορές µεταξύ, αφενός των συλλεγόµενων ποσοτήτων συσκευασιών στα ΚΑΑ,  

που διαπίστωσε ο επιτόπιος έλεγχος µε συστηµατική παρακολούθηση, και  αφετέρου 

των ποσοτήτων και ποσοτικών στόχων (δυνατοτήτων) που δήλωσε στον Ε.Ο.ΑΝ. µε 

τον υποβληθέντα φάκελό του, µε βάση τον οποίο αξιολογήθηκε η τεχνική και 

οικονοµική υποδοµή του και του χορηγήθηκε έγκριση συστήµατος, καθώς και µε τις 

ετήσιες εκθέσεις του, αφού η δηλωθείσα από αυτό ποσοτική απόδοση της µεθόδου 

του βρέθηκε ότι είναι τουλάχιστον 10 φορές µεγαλύτερη από την πραγµατική, 

πράγµα που αναιρεί την απαιτούµενη από το νόµο τεχνικοοικονοµική υποδοµή µε 

βάση την οποία του χορηγήθηκε η ως άνω έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. Β – 

2 του ν. 2939/2001, εξ ού προφανούς λόγου κατά την διάρκεια των παραπάνω 

ελέγχων παραβίασε και την υποχρέωση ελέγχου παρακολούθησης των 

αποτελεσµάτων ανακύκλωσης, που είχε από το άρθρο 7 παρ Β΄-3iii του ν. 

2939/2001, παρεµποδίζοντας µε διάφορα προσχήµατα και προσκόµµατα τη 

διενέργεια αυτών, προφανώς για να µην αποκαλυφθεί η εν λόγω απόκλιση / 

υστέρηση. Το γεγονός αυτό ενέχει τον κίνδυνο να τεθεί σε αµφισβήτηση η αξιοπιστία 

των υποβαλλόµενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στοιχείων περί την επίτευξη των 

εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης, µε τους οποίους δεσµεύεται έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα µας µέσω του ΕΟΑΝ µε βάση την προαναφερόµενη 

υπ` αριθ. 6  Κ.Υ.Α.,  και ως εκ τούτου να υποστεί αυτή σοβαρές κυρώσεις, στην 

ουσία δε το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το ελεγχόµενο σύστηµα δεν πληροί τους 
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όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων έλαβε µε την ως άνω Υ.Α. έγκριση 

συστήµατος.   

         β) Η υπ` αριθ. 2241/22-12-2008 συµβολαιογραφική πράξη ίδρυσης του 

εταιρικού φορέα (Α.Ε.) του ελεγχόµενου συστήµατος, που περιλαµβανόταν στον 

υποβληθέντα φάκελο µε βάση τον οποίο έλαβε στις 31-12-2008 έγκριση συστήµατος,  

µε την οποία λειτουργεί µέχρι σήµερα, κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε τις  

προαναφερόµενες υπ` αριθ. 9 αποφάσεις ότι συστήθηκε παράνοµα και δη κατά 

παράβαση της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 2939/2001, δηλαδή συστήθηκε µε τη 

συµµετοχή στην εταιρική πράξη αυτή των ∆ήµων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, 

Πατρών και Ηρακλείου ως ιδρυτών και µετόχων αυτού, µεταξύ άλλων επιχειρήσεων, 

πράγµα που όµως αντίκειται στη διάταξη αυτή, σύµφωνα µε την οποία οι ∆ήµοι για 

την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας 

σε συνεργασία µε τους διαχειριστές συσκευασιών επιτρέπεται µόνο να συνάπτουν 

συµβάσεις συνεργασίας µε υφιστάµενα συλλογικά συστήµατα, και όχι να 

οργανώνουν οι ίδιοι συλλογικά συστήµατα µαζί µε άλλους υπό µορφή ανωνύµου 

εταιρείας. Ύστερα από τις αποφάσεις αυτές οι παραπάνω Ο.Τ.Α. µε επιστολές ή 

εξώδικες καταγγελίες τους προς τον ΕΟΑΝ και προς το ίδιο δήλωσαν προ πολλού ότι 

δεν συµµετέχουν πραγµατικά στη µετοχική σύνθεση και στο µετοχικό κεφάλαιο του 

συστήµατος αυτού, το οποίο παρά ταύτα συνέχισε επί πολύ να πιστοποιεί και να 

εµφανίζει προς τους τρίτους και προς τον ΕΟΑΝ το αντίθετο. Συναφώς δε το 

ελεγχόµενο σύστηµα πιστοποίησε ψευδώς παρά τον νόµο την καταβολή του 

αναλογούντος στους παραπάνω δήµους µετοχικού κεφαλαίου του, δηλαδή,  παρ` ότι 

δεν εγκρίθηκε και δεν κατεβλήθη ποτέ από αυτούς η σχετική δαπάνη τους, εντούτοις 

πιστοποίησε και παρέστησε προς τις αρχές και προς τον ΕΟΑΝ ότι την κατέβαλαν οι 

ίδιοι (δήµοι), αποκρύπτοντας ότι στην πραγµατικότητα την είχε καταβάλει παράνοµα 

στέλεχός του, χωρίς σχετική αρµοδιότητα ή εξουσιοδότηση από αυτούς, µε χρήµατα 

άδηλης προέλευσης. Σήµερα δε το νοµικό πρόσωπό του είναι νοµικώς ελαττωµατικό 

συνεπεία των ανωτέρω και η συγκρότηση του µετοχικού κεφαλαίου του είναι στην 

πραγµατικότητα ουσιωδώς διάφορη από αυτή στην οποία στηρίχτηκε η ως άνω 

χορηγηθείσα έγκριση που έλαβε από τη διοίκηση ως συλλογικό σύστηµα, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι µε τις υποβληθείσες απόψεις του το ίδιο ισχυρίζεται πλέον 

ότι πρόσφατα προέβη σε µηδενισµό της συµµετοχής των παραπάνω δήµων στο 

µετοχικό κεφάλαιό του, η οποία ανερχόταν στο 48% αυτού, αλλά η συµµετοχή αυτών 

στη σύστασή του και στη µετοχική σύνθεσή του υπήρξε συστατικό θεµέλιο της 

έγκρισης που έλαβε και της αντίστοιχης διοικητικής πράξης.  

       Ήτοι διαπίστωσε κατά τα ανωτέρω ότι µε βάση την αρχή της νοµιµότητας 

επιβάλλεται για λόγους νοµιµότητας και δη για λόγους γενικότερου δηµοσίου 

συµφέροντος η ανάκληση της έγκρισης του ελεγχόµενου συστήµατος, καθότι 

διαπίστωσε ειδικότερα τη συνδροµή νοµίµου λόγου ανακλήσεως της 

προαναφερόµενης υπ` αριθ. 7 διοικητικής πράξης που χορήγησε την έγκριση, ο 

οποίος συνίσταται στο ότι σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία είναι παράνοµη η 

σύσταση του συστήµατος αυτού υπό των ανωτέρω δήµων και δη παραβιάζει αυτή τη 

νοµοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (άρθρ. 

8 ν.2939/2001) και για την ταυτότητα του νοµικού λόγου είναι κατ` αναγκαία συνέπεια 

παράνοµη και η διοικητική πράξη που χορήγησε την έγκρισή του µε βάση την 

παράνοµη σύστασή του, καθώς και στο ότι επίσης παράνοµα πιστοποίησε την 
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καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου του και εντεύθεν παράνοµα λειτουργεί µέχρι 

τώρα, πράγµα που διαταράσσει την έννοµη τάξη και  θέτει σε κίνδυνο το δηµόσιο 

συµφέρον. Επιπλέον δε,  καθότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις νοµιµότητας στις οποίες 

στηρίχτηκε η έγκριση που έλαβε το ελεγχόµενο σύστηµα στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, σε συνάρτηση µε το ισχύον κατά τη χορήγηση της έγκρισης νοµικό 

καθεστώς, καθόσον στην πραγµατικότητα αυτό δεν λειτουργεί µε την δηλωθείσα 

ποσοτική απόδοση της εφαρµοζόµενης µεθόδου του, ούτε µε την απαιτούµενη 

τεχνικοοικονοµική υποδοµή, το νοµικό πρόσωπο και τη µετοχική σύνθεση στην 

οποία στηρίχτηκε η έγκρισή του, µε συνέπεια να µην υλοποιεί τις εργασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας που δήλωνε και δηλώνει και 

που προβλέπονται στον τροποποιητικό φάκελο που υπέβαλε για να λάβει έγκριση. 

Το γεγονός αυτό  θέτει σε κίνδυνο το δηµόσιο συµφέρον διότι θέτει σε αµφιβολία και 

αµφισβήτηση την επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και την αξιοπιστία της 

χώρας προς τα αρµόδια κοινοτικά όργανα, εξ ών  λόγων  κρίνει ότι επιβάλλεται κατά 

τα ανωτέρω να ανακαλέσει την έγκριση του  συστήµατος αυτού  µε βάση τη γενική 

αρµοδιότητα που έχει το ∆.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 

παρ. 1 του π.δ. 99/2008 σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ 3 εδ. β΄ 

του ν. 2939/2001 (e contrario), όπως ισχύει, κατά αναλογική εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, ως µόνος αρµόδιος φορέας για την έκδοση της 

ανακαλούµενης διοικητικής πράξης κατά το χρόνο ανάκλησης, ήτοι για τη χορήγηση / 

ανάκληση έγκρισης συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, µετά την έναρξη 

λειτουργίας του τέως Ε.Ο.Ε..∆Σ.Α.Π. και  νυν  Ε.Ο.ΑΝ. που έλαβε χώρα µε το 

διορισµό του πρώτου ∆.Σ. αυτού δια της υπ` αριθ. οικ. 119286 / 2009 αποφάσεως 

του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 185/4-5-2009), οπότε έπαυσε η προς τούτο µεταβατική 

αρµοδιότητα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 11.1 ν. 

2939/2001,  µε βάση την οποία εκδόθηκε η ανακαλούµενη διοικητική πράξη έγκρισης 

του ελεγχόµενου συστήµατος.         Για τους λόγους αυτούς: 

                                                  Α π ο φ ά σ ι σ ε  

Την ανάκληση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήµατος Ανταποδοτικής 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων µε την 

επωνυµία «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» που χορηγήθηκε µε την υπ` 

αριθµ. Οικ. 193471/3-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 2711/31-12-2008 τ. Β΄). 

Παραγγέλλεται η ανάρτηση της παρούσης στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και 

η κοινοποίηση αυτής στο ως άνω συλλογικό σύστηµα µε κάθε πρόσφορο µέσο, προς 

γνώση του και για τις νόµιµες συνέπειες, καθώς και για την άσκηση των ένδικων και 

µη µέσων και βοηθηµάτων κατ` αυτής σύµφωνα µε τον νόµο. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

Κωνσταντία-Αικατερίνη Λαζαρίδη 

ΑΔΑ: Β4ΩΦ46Ψ8ΟΖ-ΠΜΓ


