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ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  

    Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Έχοντας  Υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 165, 168, 175,   225,226,227, 234, 238 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν  

2. Την αριθμ.60/74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3. Την με αριθμό 15/5370/2.2.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Τ.Α/11.4.2012) 
6. Tις διατάξεις  του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.α./11.4.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις  

αρμοδιότητας ΥΠΕΣ  & ειδικότερα το  Κεφάλαιο Γ,  άρθρο 56 
7. Το  ΦΕΚ 24/τ.α./6.2.2015  «Αποδοχή παραιτήσεων  των Γενικών Γραμματέων 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας(πράξη 4/6.2.2015 Υπ. Συμβουλίου)» 
8. Τις διατάξεις του αρθ. 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τα/11.5.2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας 
&Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών & άλλες διατάξεις» με το 
οποίο καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016(ΦΕΚ 21/τα/21.2.2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση    του κυβερνητικού έργου  & άλλες διατάξεις» με το οποίο 
προστέθηκε  τα άρθρο 28 Α στο Ν. 4325/2015 «Ρυθμίσεις  για τον  Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης» 

10. Την υπ’αρ. 15870/15/5/2017 (ΦΕΚ ΤΥΟΔΔ/250/26.5.2017) Απόφαση  του 
Υπουργού  Εσωτερικών  με την οποία ορίζεται ο Συντονιστής  της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. 
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11. Tην αρ. 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.β/29.6.2017) Απόφαση Συντονιστή  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας Και Ιονίου 
«Μεταβίβαση  δικαιώματος υπογραφής  «Με εντολή Συντονιστή» στον 
Προϊστάμενο της Γενικής   Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  και στους 
Προϊσταμένους  των Υπηρεσιών    της Γενικής Δ/νσης  Εσωτερικής Λειτουργίας  
της Α.Δ.Π..Δ.Ε.&Ι. (ΑΔΑ: ΩΜΜ0ΟΡ1Φ-ΕΞΒ), όπως αντικαταστάθηκε με την 
304768/4.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΗΞΒΟΡ1Φ-7ΘΘ)  και την 291101/31.12.2019(ΑΔΑ: 
63ΣΘΟΡ1Θ-ΠΡΥ) νεότερη Απόφασή του και ισχύει. 

12. Την με αρ. 27/2018 (α.π.42203/13.8.2018) Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών 
ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘΙ7-Δ51 

13. Τις διατάξεις των Ν. 4623/2019(ΦΕΚ 134/τα/9.9.2019) και Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 
197/τα/12-10-2020) 

14. Την Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. 934/96665/29-12-2021 «Εκλογή 
Προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής  και 
επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου» ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ 

15. Το με αρ.10742/13-1-2022  έγγραφο Περιφέρειας Πελοποννήσου 
16. Την 2/2022 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελ/σου 
17.  Τις από 9-1-2022 ενστάσεις της Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 

κας Μπούζα Αντωνίας  
18. Το  5417/14-1-2022 έγγραφό μας «Ζητούνται στοιχεία» 
19. Το 15564/18-1-2022 έγγραφο Περιφέρειας  Πελοποννήσου(α.π. 8169/18-1-2022 

δικό μας) «Αποστολή στοιχείων». Συγκεκριμένα: «Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφό 

σας, σχετικά με την αποστολή στοιχείων επί της αριθμ.2/2022 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου σας παραθέτουμε τα εξής : 
Α. Απόψεις επί των ενστάσεων της Περιφερειακής Συμβούλου και Αντιπροέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Αντωνίας Μπούζα ως εξής:Με τις εν θέματι ενστάσεις που 
έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο, εγείρεται ζήτημα μη αποδοχής της υποψηφιότητας του κ. 
Οικονόμου Γεωργίου, ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου ως μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.Ο κ. Οικονόμου Γεώργιος εκλέχθηκε Περιφερειακός 
Σύμβουλος Πελοποννήσου με την παράταξη «ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» 
κατά τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μάιου 2019. Από την ως άνω παράταξη 
ανεξαρτητοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση του Πε.Συ. Πελοποννήσου της 20ηζ Ιουλίου 2020, 
ότε και ανακηρύχθηκε από τον Πρόεδρο του Πε.Συ. ως ανεξάρτητος σε συνέχεια της από 
20.07.2020 σχετικής δήλωσης - επιστολής του, που απέστειλε προς τον Πρόεδρο. Έκτοτε 
παραμένει ανεξάρτητος σύμφωνα άλλωστε και με τις ρητές προβλέψεις της παρ. 11 του 
άρθρου 168 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι επιτρεπτή η ένταξη του σε 
άλλη παράταξη, μετά την ανεξαρτητοποίησή του. Επιπροσθέτως ουδέποτε προέβη σε 
οποιαδήποτε δήλωση στήριξης άλλης παράταξης και ειδικότερα της παράταξης 
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 
Στα πλαίσια των προβλεπόμενων εκ του Νόμου αρμοδιοτήτων του (βλ. άρθρο 159 του Ν. 
3852/2010) ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέθεσε αμισθί στον ανεξάρτητο 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Οικονόμου σύμφωνα με την αριθμ.76759/22-3-2021 (ΑΔΑ 
ΨΛ037Λ1-7ΒΓ) απόφασή του καθήκοντα ειδικού εντεταλμένου συμβούλου αναφορικά με 
την διαχείριση της διώρυγας της Κορίνθου και του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου. 
Η ανάθεση καθηκόντων ειδικού εντεταλμένου συμβούλου στον ανωτέρω ανεξάρτητο 
Περιφερειακό Σύμβουλο είναι απόλυτα σύννομη και σύμφωνη με τη βούληση του νομοθέτη, 
που θέλει τους ανεξάρτητους Περιφερειακούς Συμβούλους να ορίζονται ή να παραμένουν 
ακόμη και ως θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, προκρίνοντας κατά τούτο την προάσπιση των 
συμφερόντων της οικείας Περιφέρειας πέραν από οττοιεσδήποτε κομματικές ή 
παραταξιακές αγκυλώσεις. 
Κατόπιν τούτων είναι ευχερώς αντιληπτό ότι ο ίδιος ο νομοθέτης επιλέγει την αξιοποίηση 
και των ανεξάρτητων Περιφερειακών Συμβούλων, οι οποίοι δύνανται να παραμένουν 
ανεξάρτητοι, μη δημιουργώντας οποιαδήποτε σχέση πολιτικής «εξάρτησης» είτε με την 
παράταξη με την οποία εκλέχθηκαν είτε με άλλη παράταξη. Ως εκ τούτου είναι αβάσιμοι οι 
ισχυρισμοί που προβάλλονται με τις κατατεθείσες ενστάσεις της Αντιπροέδρου του ΠΕΣΥ.  
Β. Σας αποστέλλουμε την αριθμ. 12809/14-1-2020 (ΑΔΑ:ΨΝ3Η7Λ1-ΣΑ7) απόφαση 
Περιφερειάρχη σχετικά με τον ορισμό μελών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
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Πελοποννήσου. Η απόφαση ορισμού προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής είναι σε 
διαδικασία δημοσίευσης από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα σταλεί αμέσως μόλις 
δημοσιευτεί. 

Γ. Σας αποστέλλουμε, συμπληρωματικό, στα πρακτικά σημείωμα, όπου περιλαμβάνονται 
αναλυτικά οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος για κάθε παράταξη, ο αριθμός των 
ψηφισάντων, λευκά, άκυρα και τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρακτικό επειδή η 
υπηρεσία έκανε χρήση του σχετικού υποδείγματος της αριθμ.934/2021 (ΑΔΑ 6ΔΨ046ΜΤΑ6-
ΩΡΥ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Δ. Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα στοιχεία των τεσσάρων ανεξάρτητων περιφερειακών 
συμβούλων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 

ΣΤΟΧΕΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ 

Οικονόμου 

Γεώργιος 

20/7/2020 Παραμένει 

ανεξάρτητος 

Η αριθμ.76759/22-3-2021 / 

ΑΔΑ:ΨΛ037Λ1-7ΒΓ απόφαση 

Σπυριδάκου 

Μαργαρίτα 

18/5/2021 Παραμένει 

ανεξάρτητη 

ΟΧΙ 

Σιδέρης 

Βασίλειος 

2/7/2021 Παραμένει 

ανεξάρτητος 

ΟΧΙ 

Γανώσης 

Αναστάσιος 

2/7/2021 Παραμένει 

ανεξάρτητος 

ΟΧΙ 

   με συνημμένα τα έγγραφα και  στοιχεία που αφορούν κάθε ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο: 

   • αίτηση/ δήλωση ανεξαρτητοποίησης κάθε ανεξάρτητου περιφερειακού συμβούλου, και τα       

       πρακτικά του ΠΕΣΥ όπου προκύπτει ανακοίνωση της σχετικής αίτησης/δήλωσης και 
     ■ την αριθμ.76759/22-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΛ037Α1-7ΒΓ) απόφαση με την οποία ανατίθενται   
         καθήκοντα άμισθου εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου στον κ. Οικονόμου Γεώργιο 

20.  Την από  19-1-2022 απάντηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου  (α.π.8819/19-1-2022 δικό μας) προς την  κα Μπούζα  Αντωνία  

21. Το γεγονός ότι  μας κατατέθηκαν  αποτελέσματα ψηφοφορίας  για την ανάδειξη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής με αναλυτική  καταγραφή ψήφων των 
υποψηφίων και  εκλεγμένων μελών 

22.  Το γεγονός ότι μας απεστάλησαν τα αιτηθέντα στοιχεία  με το -18 – σχετικό 
έγγραφό μας  των τεσσάρων ανεξάρτητων  Περιφερειακών  Συμβούλων  
Πελοποννήσου, από όπου προκύπτει τόσο  οι αιτήσεις  ανεξαρτητοποίησής τους, 
όσο και ότι μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξάρτητοι 

23. Το γεγονός ότι μας απεστάλη  η 12809/14-1-2022 απόφαση Περιφέρειας 

Πελοποννήσου(ΑΔΑ:ΨΝ3Η7Λ1-ΣΑ7) σχετικά με  τον ορισμό  των δύο θεματικών 
Αντιπεριφερειαρχών  ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου  

24. Τα στοιχεία του φακέλου: 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 168 παρ. 11 του Ν. 3852/2010 :«Το 
μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου  που ανεξαρτητοποιήθηκε  ή 
διαγράφηκε από την παράταξή του δε μπορεί  να ενταχθεί σε άλλη παράταξη 
και να  εξακολουθεί  να είναι μέλος  του προεδρείου ή της οικονομικής 
Επιτροπής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία 
ανεξαρτητοποιήθηκε  ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος περιφερειακός  
σύμβουλος μπορεί να οριστεί  ή να παραμείνει θεματικός 
αντιπεριφερειάρχης..».  Επιπλέον,  σύμφωνα  και  με  την αρ. 85/59641/20-
8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  για τη σύμπραξη 
παρατάξεων –Περιφερειακού Συμβουλίου και Επιτροπές, κεφάλαιο 1, «… 
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σημειώνεται ότι, μπορεί ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος να οριστεί ή 
να παραμείνει θεματικός αντιπεριφερειάρχης». Σύμφωνα με την 
934/96665/29-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τυχόν 
ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά  ως μια ενιαία  
παράταξη μόνο για τη διαδικασία  υπολογισμού εκλεγμένων  μελών της κάθε 
παράταξης περίπτωση ανεξάρτητων  συμβούλων, εκλέγονται οι πρώτοι  σε 
αριθμό σταυρών  υποψήφιοι από όλα τα τυχόν ψηφοδέλτια των 
ανεξάρτητων συμβούλων.. ο ανεξάρτητος σύμβουλος δεν έχει 
αναπληρωματικό….  
Ο κος Οικονόμου Γεώργιος, εκλεγείς Περιφερειακός Σύμβουλος 
Πελοποννήσου με την παράταξη  ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
στις  Περιφερειακές εκλογές  στις 26-5-2019, κατά τη συνεδρίαση  του ΠΕΣΥ 
της 20-7-2020(πρακτικό 8ης τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της 20ης-7-2020)  ανακηρύχθηκε ανεξάρτητος Περιφερειακός 
Σύμβουλος, κατόπιν του από 20-7-2020 αιτήματος ανεξαρτητοποίησής του. 
Έκτοτε παραμένει ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, σύμφωνα με το 
15564/18-1-2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις διατάξεις 
του αρθ. 168 παρ. 11 του Ν. 3852/2010. Με την 76759/22-3-2021 απόφαση 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου(ΑΔΑ: ΨΛΟ37Λ1-7ΒΓ), «Επικαιροποίηση 
αρμοδιοτήτων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και καθηκόντων 
Εντεταλμένων  Περιφερειακών Συμβούλων», ορίστηκε ως άμισθος  
εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος με τομέα αρμοδιότητας : 
εξειδικευμένα  θέματα στην ΠΕ Κορινθίας,  με καθήκοντα που αφορούν στην 
επίλυση προβλημάτων  και προώθηση θέματος  ανέγερσης Διοικητηρίου 
Κορινθίας στην Κόρινθο και στην προώθηση  κατασκευής 
συμπληρωματικών  έργων στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου.  
Από  το πρακτικό 1/9-1-2022 της συνεδρίασης  του Περιφερειακού  
Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκύπτει η υποψηφιότητα και  η 
νόμιμη εκλογή του κου Οικονόμου Γεωργίου ως ανεξάρτητου Συμβούλου, 
χωρίς αναπληρωματικό, αφού παραμένει  ανεξάρτητος Περιφερειακός 
Σύμβουλος, δεν επιτρέπεται και δεν προκύπτει  η ένταξή του σε άλλη 
παράταξη, κάτι  που σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύεται από τον ορισμό 
του ως εντεταλμένου συμβούλου, αφού και  ανεξάρτητοι  Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι  μπορεί να ορίζονται ή να παραμένουν και θεματικοί 
Αντιπεριφερειάρχες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι ισχυρισμοί  της κας Μπούζα Αντωνίας, 
Αντιπροέδρου  του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις επισυναπτόμενες ενστάσεις 
της στο 10742/13-1-2020 έγγραφο Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πρέπει να 
απορριφθούν καθότι δεν προσδιορίζεται παράβαση συγκεκριμένης διάταξης 
Νόμου, παραθέτοντας το συγκεκριμένο Νομοθετικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, δεν 
υπάρχει νομικός περιορισμός και συνεπώς κώλυμα στην  συμμετοχή του  κου 
Οικονόμου Γεωργίου  ως υποψηφίου μέλους της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού: 
 Α)έγινε αποδεκτή η αίτηση   ανεξαρτητοποίησής του από τον Πρόεδρο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, Β) παραμένει ανεξάρτητος υποψήφιος 
Περιφερειακός Σύμβουλος, σύμφωνα με το  αρθ. 168 παρ. 11 του Ν. 3852/2010 
ενώ Γ) ο ορισμός του ως  εντεταλμένου  Περιφερειακού Συμβούλου  σε θέματα 
της ΠΕ Κορινθίας, δε συνιστά ασυμβίβαστο  με τη θέση του ως μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής  καθότι η θέση είναι άμισθη σύμφωνα με το -19-σχετικό  
ενώ σε καμία περίπτωση δεν  αποτελεί απόδειξη της ένταξής του σε κάποια 
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άλλη παράταξη, σε συνδυασμό α) με το άρθρο 159 παρ. 1γ του Ν. 3852/2010 «Ο 
Περιφερειάρχης…. μπορεί να  μεταβιβάσει την άσκηση αρμοδιοτήτων του  σε 
μέλη του περιφερειακού συμβουλίου….» και β) εκ του γεγονότος ότι τόσο ο 
Νόμος όσο και η Ερμηνευτική Εγκύκλιος 934/96665/29-12-2021 Υπουργείου 
Εσωτερικών, απαριθμεί τις περιπτώσεις εκείνες  του ασυμβίβαστου ως μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
Απορρίπτουμε τις από  9-1-2022 ενστάσεις της κας Μπούζα Αντωνίας, 

αντιπροέδρου  του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τους λόγους που 
αναφέρονται στα σχετικά της παρούσης και ειδικότερα στο -24- σχετικό 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 
Η με αριθμό 2/2022   Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Πελοποννήσου    σχετικά με- Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου   - όπως περιλαμβάνεται  στο  πρακτικό με αριθμό 
1/9-1-2022     συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,   αφού ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της κρίθηκε νόμιμη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας αποδεκτών 
Προς: 

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου  
-Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κο  Μαλτέζο Ιωάννη 

        2.  κα Μπούζα Αντωνία, Περιφερειακή  Σύμβουλο 
            Αντιπρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 
           ( με το 19 σχετικό καιτα συνημμένα του) 
 
Κοινοποίηση : 
           1. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. 
            -  Συντονιστή κ. Νικόλαο  
              Παπαθεοδώρου 
            -Δ/νση  Διοίκησης  
         2. Περιφέρεια Πελοποννήσου 
         -Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη    
            Νίκα 
         -Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ  
           Αρκαδίας κ.  
           Εμμανουήλ Σκαντζό 
         -Πρόεδρο Οικονομικής    
           Επιτροπής  κ.  
          Χρήστο Λαμπρόπουλο 
       
 

 
Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. 

Ο Προϊστάμενος 
 

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος 
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