
ATM 201 / OKTøBPIO™ - NOEMBPIO™  2010

¢Ú
·Û

ÙË
ÚÈ

fiÙ
ËÙ

·
™˘

ÏÏ
fiÁ

Ô˘

¶ ƒ √ ° ƒ ∞ ª ª ∞   3 Ô ˘ ¶ ∞ ¡ ∂ § § ∏ ¡ π √ À  ™ À ¡ ∂ ¢ ƒ π √ À  ∞ ∆ ª

Afi ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË

°°ÈÈ··  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ››ÂÂ˜̃  ÛÛ¯̄ÂÂÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ··ÓÓ··ÏÏ˘̆ÙÙÈÈÎÎfifi  ÚÚfifiÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··,,  ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··  ÌÌÂÂÙÙ··ÎÎÈÈÓÓ‹‹ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ,,  ‰‰ÈÈ··ÌÌÔÔÓÓ‹‹˜̃,,  ÎÎ..··..,,  ÔÔÈÈ  ÂÂÓÓ‰‰ÈÈ··ÊÊÂÂÚÚfifiÌÌÂÂÓÓÔÔÈÈ  ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ··ÂÂ˘̆ıı‡‡ÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÙÙËË  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··--
ÙÙÂÂ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª..  ((ÀÀÂÂ‡‡ıı˘̆ÓÓËË  ∂∂ÈÈÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓ››··˜̃::  ÎÎ..  ∂∂˘̆ÁÁÂÂÓÓ››··  ™™ÙÙ¿¿ııËË))  ÛÛÙÙ··  ÙÙËËÏÏ¤¤ÊÊˆ̂ÓÓ··  221100  33330011004455  --  221100  33330011008899  ‹‹  ÓÓ··  ··ÓÓ··ÙÙÚÚ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈ··‰‰ÈÈÎÎÙÙ˘̆··ÎÎfifi  ÙÙfifiÔÔ  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª  ÛÛÙÙËË  ‰‰ÈÈ--
ÂÂ‡‡ıı˘̆ÓÓÛÛËË  wwwwww..ppssddaattmm..ggrr                  ññ  ∆∆ÔÔ  ÎÎfifiÛÛÙÙÔÔ˜̃  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ˘̆ÓÓ¤¤‰‰ÚÚÈÈÔÔ  ··ÓÓ¤¤ÚÚ¯̄ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÛÛÂÂ  €3300..                      ññ  EEÈÈ‰‰ÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÈÈÌÌ‹‹  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÚÚÔÔÙÙ˘̆¯̄ÈÈ··ÎÎÔÔ‡‡˜̃  ÊÊÔÔÈÈÙÙËËÙÙ¤¤˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÒÒÓÓ  ∞∞∆∆ªª  €1155..
ññ  ™™ÙÙÈÈ˜̃  ÍÍ¤¤ÓÓÂÂ˜̃  ÂÂÈÈÛÛËËÁÁ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ıı··  ˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÂÂÈÈ  ‰‰ÈÈÂÂÚÚÌÌËËÓÓ¤¤··˜̃..

¶ ∞ ƒ ∞ ™ ∫ ∂ À ∏  1 7  ¢ ∂ ∫ ∂ ª µ ƒ π √ À  2 0 1 0

88::0000--99::0000 ¶¶ƒƒ√√™™∂∂§§∂∂ÀÀ™™∏∏  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒøø¡¡,,  ∂∂°°°°ƒƒ∞∞ºº∂∂™™,,  ¶¶ƒƒøøππ¡¡√√™™  ∫∫∞∞ºº∂∂™™
99::0000--1111::0000 ∆∆∂∂§§∂∂∆∆∏∏  ∂∂¡¡∞∞ƒƒ••∏∏™™
¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒ∂∂ππ√√  ∫∫..  ™™¯̄ÈÈ˙̇ÔÔ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˘̆,,  °°..  ∆∆ÛÛ··ÎÎÔÔ‡‡ÌÌËË˜̃,,  ÃÃ..  ÃÃ··ÙÙ˙̇ËË‚‚··ÛÛ››ÏÏËË˜̃

ÃÃ∞∞ππƒƒ∂∂∆∆ππ™™ªª√√ππ  ¶¶ƒƒ√√™™∫∫∂∂∫∫§§∏∏ªª∂∂¡¡øø¡¡::        Ã. ™›ÚÙ˙Ë˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ∆∂∂
∞. ™ÈfiÏ·˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ™∞∆ª ∂ª¶
∏. ∆˙È·‚fi˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ∆∞∆ª ∞¶£
∂ÎÚfiÛˆÔÈ ºÔÚ¤ˆÓ 

∫∫∏∏ƒƒÀÀ••∏∏  ∂∂¡¡∞∞ƒƒ••∏∏™™  ∂∂ƒƒ°°∞∞™™ππøø¡¡::
√√ªªππ§§ππ∞∞  ¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒ√√ÀÀ  ¶¶™™¢¢∞∞∆∆ªª:: ™. •ÂÎ·Ï¿ÎË˜

1111::0000--1122::1100 ∞∞ãã  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒππ∞∞:: ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ ∆√¶√°ƒ∞ºπ∫ø¡ ¢π∞°ƒ∞ªª∞∆ø¡

1111::0000--1111::2200 ««∞∞ÓÓ··ııÂÂÒÒÚÚËËÛÛËË  ÚÚÔÔ‰‰ÈÈ··ÁÁÚÚ··ÊÊÒÒÓÓ  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎÒÒÓÓ  ¢¢ÈÈ··ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ»»  --  ¡. ∑∞Ã∞ƒπ∞™
1111::2200--1111::4400 ««∞∞ÓÓ··ııÂÂÒÒÚÚËËÛÛËË  ÎÎÔÔÛÛÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁ››ÔÔ˘̆  ÛÛ‡‡ÓÓÙÙ··ÍÍËË˜̃  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎÒÒÓÓ  ¢¢ÈÈ··ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ»»

¡. ∑∞Ã∞ƒπ∞™, Ã. µ∞§∞∫ø™∆∞™, π. ¶ƒ∂™µ∂§√™
1111::4400--1122::1100 ∂∂ÚÚˆ̂ÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  --  ™™˘̆˙̇‹‹ÙÙËËÛÛËË
1122::1100--1122::3300 ¢¢  ππ  ∞∞  §§  ∂∂  ππ  ªª  ªª  ∞∞  ––  ∫∫  ∞∞  ºº  ∂∂  ™™

1122::3300--1155::4455 µµãã  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒππ∞∞::  æ∏ºπ∞∫∂™ Ãøƒπ∫∂™ À¶√¢√ª∂™

¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒ∂∂ππ√√ °°..  ¢¢ËËÌÌËËÙÙÚÚ››ÔÔ˘̆,,  ππ..  ∞∞ÏÏ››‰‰ËË˜̃,,  ££..  ∫∫··ÎÎ··ÚÚ‰‰¿¿ÎÎÔÔ˜̃
1122::3300--1122::4455 ««ÀÀÏÏÔÔÔÔÈÈÒÒÓÓÙÙ··˜̃  ÙÙËËÓÓ  ∂∂ÀÀ°°∂∂¶¶»»  --  √.∫.Ã.∂.: ∫. ¡∂¢∞™, ∂. °ƒ∏°√ƒπ√À
1122::4455--1133::0000 ««¶¶ÚÚÔÔÙÙÂÂÈÈÓÓfifiÌÌÂÂÓÓÂÂ˜̃  ¶¶ÚÚÔÔ‰‰ÈÈ··ÁÁÚÚ··ÊÊ¤¤˜̃  ººˆ̂ÙÙÔÔÁÁÚÚ··ÌÌÌÌÂÂÙÙÚÚÈÈÎÎÒÒÓÓ  ∂∂ÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ  ÛÛÙÙ··  ¶¶ÏÏ··››ÛÛÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆  ¡¡¤¤ÔÔ˘̆

¡¡fifiÌÌÔÔ˘̆  ∂∂ııÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÀÀÔÔ‰‰ÔÔÌÌ‹‹˜̃  °°ÂÂˆ̂¯̄ˆ̂ÚÚÈÈÎÎÒÒÓÓ  ¶¶ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚÈÈÒÒÓÓ»»  --  ∏. ∆™π§π°°πƒ∏™, 
°. °π∞¡¡πƒ∏™, ∞. °∂øƒ°√¶√À§√™, ∆. ∫√∫∫∞™, °. °∫√À¡∆π¡∞∫√™, µ. ∆™π°∫∞™

1133::0000--1133::1155 ««∞∞fifi  ÙÙËË  ‰‰ÈÈfifiÙÙÚÚ··  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔÓÓ  ¿¿˘̆ÚÚÔÔ,,  ÛÛÙÙËË  ÚÚÔÔÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÔÔÏÏÔÔÁÁ››··  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈ··‰‰››ÎÎÙÙ˘̆ÔÔ»»
∞. ∏§π√¢ƒ√ªπ∆∏™

1133::1155--1133::3300 ««∞∞ÓÓ¿¿ÙÙ˘̆ÍÍËË  ÏÏÔÔÁÁÈÈÛÛÌÌÈÈÎÎÔÔ‡‡  ÙÙÚÚÈÈÛÛ‰‰ÈÈ¿¿ÛÛÙÙ··ÙÙËË˜̃  ··ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓÈÈÛÛËË˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ÈÈ··¯̄ÂÂ››ÚÚÈÈÛÛËË˜̃  ÁÁÂÂˆ̂‰‰··ÈÈÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  
ÌÌÂÂÙÙÚÚ‹‹ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ  ÛÛÂÂ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ»»  --  ™. µπ∆∞§∏™, µ. µ∂™∫√À∫∏™, °. ¶∞¡∆∞∑∏™

1133::3300--1133::4455 ««∞∞ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ··ÎÎÚÚ››‚‚ÂÂÈÈ··˜̃  ÂÂÓÓÙÙÔÔÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡  ÙÙËË˜̃  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃  RRTTKK  ÌÌÂÂ  ¯̄ÚÚ‹‹ÛÛËË  GGNNSSSS  ÌÌfifiÓÓÈÈÌÌˆ̂ÓÓ
ÛÛÙÙ··ııÌÌÒÒÓÓ  ··ÓÓ··ÊÊÔÔÚÚ¿¿˜̃»»  --  π. §∞´¡∞™. ª. ∆™∞∫πƒ∏

1133::4455--1144::0000 ««™™˘̆ÏÏÏÏÔÔÁÁ‹‹,,  ‰‰ÈÈ··¯̄ÂÂ››ÚÚÈÈÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ··fifi‰‰ÔÔÛÛËË  ‰‰ÂÂ‰‰ÔÔÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ  ÛÛÂÂ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ»»
°. ¶∏¡πø∆∏™, ¢. ™∆∞£∞™, ∫. ¡π∫√§π∆™∞™, ¢. ∆™π¡∏., ¢. ∆™π¡∏™

1144::0000--1144::1155 ««∂∂ÎÎÙÙ››ÌÌËËÛÛËË  ÌÌÈÈÎÎÚÚÔÔÌÌÂÂÙÙ··ÎÎÈÈÓÓ‹‹ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ∂∂ÏÏÏÏ··‰‰ÈÈÎÎfifi  ¯̄ÒÒÚÚÔÔ  ÌÌ¤¤ÛÛˆ̂  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÌÌfifiÓÓÈÈÌÌˆ̂ÓÓ  ‰‰ÈÈÎÎÙÙ‡‡ˆ̂ÓÓ
GGNNSSSS  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ››‰‰ÚÚ··ÛÛ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙ··  ÛÛ˘̆ÛÛÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  HHTTRRSS0077  ÎÎ··ÈÈ  ∂∂°°™™∞∞  ãã8877»»
ª. Ã∞∆∑∏¡π∫√™, ∞. ºø∆π√À, Ã. ¶π∫ƒπ¢∞™

1144::1155--1144::3300 ««∞∞ÓÓ¿¿ÏÏ˘̆ÛÛËË  ¯̄ˆ̂ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ııÌÌÈÈÎÎÒÒÓÓ  ˘̆„„ÔÔÌÌ¤¤ÙÙÚÚˆ̂ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙÚÚÈÈÁÁˆ̂ÓÓÔÔÌÌÂÂÙÙÚÚÈÈÎÎfifi  ‰‰››ÎÎÙÙ˘̆ÔÔ  ÙÙËË˜̃  
∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··˜̃»»  --  Ã. ∫ø∆™∞∫∏™, ª. ∑√À§π¢∞, ¢. ∆∂ƒ∑√¶√À§√™, ∫. ∫∞∆™∞ª¶∞§√™

1144::3300--1144::4455 ««¶¶ÚÚÔÔÛÛ‰‰ÈÈÔÔÚÚÈÈÛÛÌÌfifi˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÙÙÂÂÙÙ··ÁÁÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔ  ∂∂°°™™∞∞  ãã8877  ÌÌ¤¤ÛÛˆ̂  ÙÙÔÔ˘̆  HHEEPPOOSS»»  --  ª. °π∞¡¡π√À
1144::4455--1155::0000 ««¶¶··ÚÚ··ÎÎÔÔÏÏÔÔ‡‡ııËËÛÛËË  ‰‰ÈÈ··¯̄ÚÚÔÔÓÓÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÌÌÂÂÙÙ··‚‚ÔÔÏÏÒÒÓÓ  ÌÌÂÂ  ÙÙËËÏÏÂÂÈÈÛÛÎÎfifiËËÛÛËË  ––  ÈÈÏÏÔÔÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÂÂÊÊ··ÚÚÌÌÔÔÁÁ‹‹

ÛÛÙÙËËÓÓ  ÂÂÚÚÈÈÔÔ¯̄‹‹  ÙÙËË˜̃  ∞∞ÓÓ··ÙÙÔÔÏÏÈÈÎÎ‹‹˜̃  ∞∞ÙÙÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃»»  --  §. ∆√Àƒ¡∞™
1155::0000--1155::1155 ««∆∆ÚÚÈÈÛÛ‰‰ÈÈ¿¿ÛÛÙÙ··ÙÙ··  °°ÂÂˆ̂--··ÓÓ··ÊÊÂÂÚÚfifiÌÌÂÂÓÓ··  ‰‰ÂÂ‰‰ÔÔÌÌ¤¤ÓÓ··  ˘̆„„ËËÏÏ‹‹˜̃  ··ÎÎÚÚ››‚‚ÂÂÈÈ··˜̃  ÌÌÂÂÛÛ‡‡ÛÛÙÙËËÌÌ··  

ÎÎÈÈÓÓËËÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ¯̄··ÚÚÙÙÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊËËÛÛËË˜̃  ((MMoobbiillee  MMaappppiinngg  SSyysstteemm--MMMMSS))»»
¢. ∞Àº∞¡∆√¶√À§√À, ¡. ∑À°ƒ∞™, Ã. ∫√¡∆√∂™, ∆. ¶ƒ∞™™∞™

1155::1155--1155::3300 ««∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎ‹‹  ÀÀËËÚÚÂÂÛÛ››··  ÀÀ¶¶..∞∞..∞∞..∆∆..--  ππÛÛÙÙÔÔÚÚÈÈÎÎfifi,,  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃,,  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚ÔÔÏÏ‹‹  
ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÓÓ¿¿ÙÙ˘̆ÍÍËË  ÙÙËË˜̃  ∂∂ÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃  °°ÂÂˆ̂ÚÚÁÁ››··˜̃  ··ÚÚ¿¿ÏÏÏÏËËÏÏ··  ÌÌÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÍÍ¤¤ÏÏÈÈÍÍËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÒÒÓÓ  
ÙÙËË˜̃  ÙÙÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··˜̃»»  --  ∞. ∆™∞∫∞™

1155::3300--1166::4455 °°  ∂∂  ÀÀ  ªª  ∞∞

1166::4455--1199::3300 °°ãã  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒππ∞∞::  ™Ã∂¢π∞™ª√™ - √ƒ°∞¡ø™∏ ∆√À Ãøƒ√À - ∞¡∞¶∆À•∏ - ¶∂ƒπµ∞§§√¡

¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒ∂∂ππ√√ ¶¶..  ∫∫··ÚÚ··˚̊ÛÛÎÎÔÔ˜̃,,  ∫∫..  °°ÂÂˆ̂ÚÚÁÁ››ÔÔ˘̆,,  µµ..  ∑∑˘̆ÁÁÔÔ‡‡ÚÚËË
1166::4455--1177::0000 ««ÃÃˆ̂ÚÚÈÈÎÎ‹‹  ‚‚ÂÂÏÏÙÙÈÈÛÛÙÙÔÔÔÔ››ËËÛÛËË::  ŒŒÓÓ··  ÂÂÚÚÁÁ··ÏÏÂÂ››ÔÔ  ··ÚÚ¤¤ÌÌ‚‚··ÛÛËË˜̃»»

∂. ™π¢∏ƒ√¶√À§√™, ¢. ºø∆∞∫∏™
1177::0000--1177::1155 ««∏∏  ÂÂÎÎÙÙfifi˜̃  ÛÛ¯̄ÂÂ‰‰››ÔÔ˘̆  ‰‰fifiÌÌËËÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ÂÂÈÈÙÙÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÙÙËË˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÂÂÍÍˆ̂··ÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ»»

∞. ™π√§∞™, ∂. ª¶∞∫√°π∞¡¡∏™, ∞. ª∞ƒπ¢∞∫∏
1177::1155--1177::3300 ««¢¢ÈÈ··ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁÈÈÎÎ¤¤˜̃  ˘̆ÔÔ‰‰ÔÔÌÌ¤¤˜̃  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ÓÓ¤¤ÔÔ  ÌÌÔÔÓÓÙÙ¤¤ÏÏÔÔ  ¢¢ËËÌÌfifiÛÛÈÈ··˜̃  ¢¢ÈÈÔÔ››ÎÎËËÛÛËË˜̃,,  ËË  ÂÂÌÌÂÂÈÈÚÚ››··,,  

ÔÔÈÈ  ÚÚÔÔÎÎÏÏ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ÌÌ¤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓ..  ªªÂÂÏÏ¤¤ÙÙËË  ÂÂÚÚ››ÙÙˆ̂ÛÛËË˜̃::  
∆∆··  ¤¤ÚÚÁÁ··  ÙÙËË˜̃  ee--¶¶√√§§∂∂√√¢¢√√ªªππ∞∞™™»»  --  ∫. Ã∞ª∏§√£øƒ∏™ 

1177::3300--1177::4455 ««√√ÈÈ  ∞∞ÁÁÚÚÔÔÓÓfifiÌÌÔÔÈÈ  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔÈÈ  ªªËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎÔÔ››  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ  ºº˘̆ÛÛÈÈÎÎ‹‹˜̃  °°ÂÂˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››··˜̃  
ÎÎ··ÈÈ  ¶¶ÂÂÚÚÈÈ‚‚··ÏÏÏÏÔÔÓÓÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ∂∂ÈÈÙÙÒÒÛÛÂÂˆ̂ÓÓ»»  --  ∞. ™π√§∞™, ∂. ª¶∞∫√°π∞¡¡∏™

1177::4455--1188::0000 ««∞∞ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË  ¤¤ÚÚÁÁˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚˆ̂ÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÛÛ››··˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ÈÈ··¯̄ÂÂ››ÚÚÈÈÛÛËË˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ˘̆‰‰··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  fifiÚÚˆ̂ÓÓ»»
°. ∆™∞∫πƒ∏™

1188::0000--1188::1155 ««∞∞ÂÂÈÈÊÊÔÔÚÚÈÈÎÎ‹‹  ‰‰ÈÈ··¯̄ÂÂ››ÚÚÈÈÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ··ÍÍÈÈÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÏÏ››ÌÌÓÓËË˜̃  ∞∞ÚÚÁÁ˘̆ÚÚÔÔÔÔ˘̆ÏÏ››ÔÔ˘̆»»  
∞. ™¶Àƒπ¢∏™

1188::1155--1188::3300 ««¶¶ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚÈÈÎÎfifi  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙËËÌÌ··  ˘̆‰‰··ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  fifiÚÚˆ̂ÓÓ  ((˘̆ÊÊÈÈÛÛÙÙ¿¿ÌÌÂÂÓÓËË  ÎÎ··ÙÙ¿¿ÛÛÙÙ··ÛÛËË  ––  ÚÚÔÔÔÔÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃))»»
£. ∆™π∞§∞™

1188::3300--1188::4455 ««√√ÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌ››··  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ  ‹‹  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌ››··::  ∏∏  ÙÙÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎ‹‹  ÚÚÔÔÛÛ¤¤ÁÁÁÁÈÈÛÛËË
ÙÙËË˜̃  ··ÁÁÎÎfifiÛÛÌÌÈÈ··˜̃  ÂÂÚÚÈÈ‚‚··ÏÏÏÏÔÔÓÓÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÛÛ˘̆ÌÌÊÊˆ̂ÓÓ››··˜̃»»  --  ª. §∞ª¶ƒ√À

1188::4455--1199::0000 ««¶¶··ÚÚ··ÎÎÔÔÏÏÔÔ‡‡ııËËÛÛËË  ÌÌÂÂÙÙ··ÎÎ››ÓÓËËÛÛËË˜̃  ÂÂ‰‰¿¿ÊÊÔÔ˘̆˜̃  ÌÌÂÂ  ‰‰ÔÔÚÚ˘̆ÊÊÔÔÚÚÈÈÎÎ¿¿  ‰‰ÂÂ‰‰ÔÔÌÌ¤¤ÓÓ··»»  --  °. µ√∑π∫∏™
1199::0000--1199::3300 ∂∂ÚÚˆ̂ÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  --  ™™˘̆˙̇‹‹ÙÙËËÛÛËË

™ ∞ µ µ ∞ ∆ √  1 8  ¢ ∂ ∫ ∂ ª µ ƒ π √ À  2 0 1 0

88::0000--99::0000  ¶¶ƒƒ√√™™∂∂§§∂∂ÀÀ™™∏∏  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒøø¡¡,,  ∂∂°°°°ƒƒ∞∞ºº∂∂™™

99::0000--1111::1155 ¢¢ãã  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒππ∞∞::  ∂ƒ°∞ À¶√¢√ª∏™

¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒ∂∂ππ√√ ππ..  ªª··ÓÓ··ÓÓ¿¿˜̃,,  °°..  ∫∫¿¿ÔÔ˜̃,,  ¶¶..  ™™ÙÙ··ÌÌ¿¿ÙÙËË˜̃
99::0000--99::1155 ««∏∏  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓËËÙÙ‹‹  ÓÓÔÔËËÌÌÔÔÛÛ‡‡ÓÓËË  ÛÛÙÙËËÓÓ  ˘̆ËËÚÚÂÂÛÛ››··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¤¤ÚÚÁÁˆ̂ÓÓ  ˘̆ÔÔ‰‰ÔÔÌÌ‹‹˜̃»»  --  ∞. ºƒ∞°∫√™
99::1155--99::3300 ««∂∂ÈÈÏÏÔÔÁÁ‹‹  ıı¤¤ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆‹‹˜̃  ··ÓÓÙÙÈÈÏÏËËÌÌÌÌ˘̆ÚÚÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÊÊÚÚ··ÁÁÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÃÃ··ÏÏÎÎÈÈ‰‰ÈÈÎÎ‹‹  

ÌÌÂÂ  ¯̄ÚÚ‹‹ÛÛËË  „„ËËÊÊÈÈÔÔÔÔÈÈËËÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ  ¯̄··ÚÚÙÙÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎÒÒÓÓ  ‰‰ÂÂ‰‰ÔÔÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ  GGIISS»»  --  ™. Ã∞∆∑∏™∞µµ∞™
99::3300--99::4455 ««∏∏  ÛÛËËÌÌ··ÛÛ››··  ÙÙËË˜̃  ··ÚÚ··ÎÎÔÔÏÏÔÔ‡‡ııËËÛÛËË˜̃  ÙÙËË˜̃  ··ÚÚ··ÌÌfifiÚÚÊÊˆ̂ÛÛËË˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÈÈÎÎÒÒÓÓ  ¤¤ÚÚÁÁˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÙÙ¿¿  

ÙÙÈÈ˜̃  ÊÊ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆‹‹˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··˜̃--  √√  ÚÚfifiÏÏÔÔ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞∆∆ªª»»  --  ª. ™∞∫∂§§∞ƒπ√À
99::4455--1100::0000 ««∏∏  ¯̄ÚÚ‹‹ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÔÔÏÏÔÔÁÁ››··˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÁÁÂÂˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÛÛ˘̆ÛÛÙÙËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚÈÈÒÒÓÓ  

ÛÛÙÙËË  ÛÛ˘̆ÓÓÙÙ‹‹ÚÚËËÛÛËË,,  ‰‰ÈÈ··¯̄ÂÂ››ÚÚÈÈÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··  ··˘̆ÙÙÔÔÎÎÈÈÓÓËËÙÙfifi‰‰ÚÚÔÔÌÌˆ̂ÓÓ»»  
£. ¢√°∞¡∏™, µ. Ã∞§∫π∞™, °. °∫∞¡π∞

1100::0000--1100::1155 ««™™˘̆ÏÏÏÏÔÔÁÁ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ÈÈ··¯̄ÂÂ››ÚÚÈÈÛÛËË  ‰‰ÂÂ‰‰ÔÔÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ··ÔÔ‰‰ÔÔÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ··ÛÛÊÊ··ÏÏ‹‹  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··  
ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈ··ÎÎÒÒÓÓ  ˘̆ÔÔ‰‰ÔÔÌÌÒÒÓÓ»»  --  µ. æ∞ƒπ∞¡√™, ∫. ∞¡∆ø¡π√À

1100::1155--1100::3300 ««¢¢ÈÈÂÂÚÚÂÂ‡‡ÓÓËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ‰‰˘̆ÓÓ··ÙÙÔÔÙÙ‹‹ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙËË˜̃  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÂÂ››ÁÁÂÂÈÈ··˜̃  ÛÛ¿¿ÚÚˆ̂ÛÛËË˜̃  llaasseerr  ÛÛÂÂ  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››ÂÂ˜̃  
ÂÂÈÈÌÌÂÂÙÙÚÚ‹‹ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ  ÛÛËËÚÚ¿¿ÁÁÁÁˆ̂ÓÓ::  ∂∂ÊÊ··ÚÚÌÌÔÔÁÁ‹‹  ÛÛÙÙËË  ÛÛ‹‹ÚÚ··ÁÁÁÁ··  ∆∆ÂÂÌÌÒÒÓÓ  ∆∆11»»  
∂. ∫∞¡∆π∞¡∏™, µ. ∞¶√™∆√§√¶√À§√™, µ. °∫π∫∞™

1100::3300--1100::4455 ««√√ÈÈ  ÂÂ››ÁÁÂÂÈÈÔÔÈÈ  ÛÛ··ÚÚˆ̂ÙÙ¤¤˜̃  llaasseerr  ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ··ÁÁˆ̂ÁÁÈÈÎÎ‹‹  ‰‰ÈÈ··‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔ˘̆  
ªªËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡»»  --  ª. •π¡√°∞§√™

1100::4455--1111::0000 ««¶¶ÚÚÔÔÛÛ‰‰ÈÈÔÔÚÚÈÈÛÛÌÌfifi˜̃  ÙÙËË˜̃  ··ÚÚ··ÌÌfifiÚÚÊÊˆ̂ÛÛËË˜̃--  ··ÓÓÙÙÔÔ¯̄‹‹˜̃  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆ÒÒÓÓ  ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÌÌ¤¤ııÔÔ‰‰ÔÔ  ÙÙËË˜̃  
ÂÂÏÏÂÂÁÁ¯̄fifiÌÌÂÂÓÓËË˜̃  ÊÊfifiÚÚÙÙÈÈÛÛËË˜̃  ÛÛÂÂ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ»»  --  ∂. §∞ª¶ƒ√À, ∞. ∏§π√¢ƒ√ªπ∆∏™

1111::0000--1111::1155 ««∞∞··ÏÏÏÏÔÔÙÙÚÚÈÈÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ¤¤ÔÔÈÈ  ··˘̆ÙÙÔÔÎÎÈÈÓÓËËÙÙfifi‰‰ÚÚÔÔÌÌÔÔÈÈ..  AAÓÓ··ÁÁÎÎ··››ÂÂ˜̃  ··ÏÏÏÏ··ÁÁ¤¤˜̃  ÛÛÙÙËË  ııÂÂÒÒÚÚËËÛÛËË  
ÙÙˆ̂ÓÓ  ····ÏÏÏÏÔÔÙÙÚÚÈÈÒÒÛÛÂÂˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÚÚÔÔ‰‰ÈÈ··ÁÁÚÚ··ÊÊ¤¤˜̃  ÂÂÎÎfifiÓÓËËÛÛËË˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÛÛ¯̄ÂÂÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÌÌÂÂÏÏÂÂÙÙÒÒÓÓ  
ÎÎÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊËËÛÛËË˜̃»»    --  °. ¢∏ª∏∆ƒπ√À, ™. ª¶∞™π√À∫∞, Ã. ¶√∆™π√À, ª. Ã∞¡√™

1111::1155--1111::4455 ¢¢  ππ  ∞∞  §§  ∂∂  ππ  ªª  ªª  ∞∞  ––  ∫∫  ∞∞  ºº  ∂∂  ™™

1111::4455--1144::3300 ∂∂ãã  ™™ÀÀ¡¡∂∂¢¢ƒƒππ∞∞::  ∂£¡π∫√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π√

¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒ∂∂ππ√√ ππ..  ¶¶ÚÚ¤¤ÛÛ‚‚ÂÂÏÏÔÔ˜̃,,  °°..  ∞∞ÁÁÁÁÂÂÏÏ¤¤ÙÙÔÔ˜̃,,  ™™..  ¶¶··ÁÁÈÈ··ÙÙ¿¿ÎÎËË˜̃
1111::4455--1122::0000 ««∆∆ÔÔ  ∂∂ııÓÓÈÈÎÎfifi  ∫∫ÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··»»  --  ∞. ∞ƒµ∞¡π∆∏™
1122::0000--1122::1155 ««∂∂ÈÈ¯̄ÂÂÈÈÚÚËËÛÛÈÈ··ÎÎfifi˜̃  ÛÛ¯̄ÂÂ‰‰ÈÈ··ÛÛÌÌfifi˜̃  ∫∫ÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁ››ÔÔ˘̆»»  --  ¢. ƒ√∫√™
1122::1155--1122::3300 ««TThhee  cchhaarrtteerreedd  ssuurrvveeyyoorr  iinn  BBrriittaaiinn  ccaaddaassttrraall»»  --  D. POWEL
1122::3300--1122::4455 ««SSeeccuurree  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  --  aa  nneecceessssiittyy  ffoorr  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt»»  --  H. ONSRUD
1122::4455--1133::0000 ««££ÂÂÛÛÌÌÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ¤¤˜̃,,  ÚÚÔÔ¸̧fifiııÂÂÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙfifi¯̄ÔÔ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ∂∂ııÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡ ∫∫ÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁ››ÔÔ˘̆»»

¡. §∞ª¶ƒ√¶√À§√™
1133::0000--1133::1155 ««ææËËÊÊÈÈ··ÎÎfifi  ÎÎÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ  ÛÛÂÂ  ··ÔÔÎÎÂÂÓÓÙÙÚÚˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÂÂ˜̃  ‰‰ÔÔÌÌ¤¤˜̃»»  --  §. ∫π∆™∞ƒ∞™, °. ª∞ƒ√À∫∏™
1133::1155--1133::3300 ««√√  ÚÚfifiÏÏÔÔ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ÁÁÚÚÔÔÓÓfifiÌÌÔÔ˘̆  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔ˘̆  ªªËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡  ÛÛÙÙÔÔ  ··ÚÚfifiÓÓ  

ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÌÌ¤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ∂∂ııÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡  ∫∫ÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁ››ÔÔ˘̆»»  --  ¶™¢∞∆ª
1133::3300--1133::4455 ««∏∏  ··ÓÓ··ÙÙ˘̆ÍÍÈÈ··ÎÎ‹‹  ‰‰ÈÈ¿¿ÛÛÙÙ··ÛÛËË  ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎÙÙËËÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔÁÁ››ÔÔ˘̆»»  --  ¶. ∑∂¡∆∂§∏™
1133::4455--1144::0000 ««√√ÈÈ  ÛÛ‡‡ÁÁ¯̄ÚÚÔÔÓÓÔÔÈÈ  ··ÓÓ··‰‰··ÛÛÌÌÔÔ››  ÛÛÙÙËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË»»  --  Ã. ¶√∆™π√À
1144::0000--1144::1155 ««∂∂ÓÓ··ÏÏÏÏ··ÎÎÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÌÌ¤¤ııÔÔ‰‰ÔÔÈÈ  ¤¤ÓÓÙÙ··ÍÍËË˜̃  ‰‰ÈÈ··ÓÓÔÔÌÌÒÒÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ÀÀÔÔ˘̆ÚÚÁÁÂÂ››ÔÔ˘̆  °°ÂÂˆ̂ÚÚÁÁ››··˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ∂∂°°™™∞∞  ’’8877»»  --

¢. ∞ª¶∞∆∑π¢∏™, ¡. ∫∞§∞ª∞∫∏™, ∫. ∫∞∆™∞ª¶∞§√™, Ã. ∫ø∆™∞∫∏™
1144::1155--1144::3300 ««¢¢ÈÈ¿¿ııÂÂÛÛËË  ÔÔÚÚııÔÔÂÂÈÈÎÎfifiÓÓˆ̂ÓÓ  LLSSOO  ÛÛÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈ··‰‰››ÎÎÙÙ˘̆ÔÔ  ÌÌÂÂ  ··ÓÓÔÔÈÈÎÎÙÙfifi  ÏÏÔÔÁÁÈÈÛÛÌÌÈÈÎÎfifi»»  --  §. ∆√Àƒ¡∞™
1144::3300--1155::3300 ∂∂  §§  ∞∞  ºº  ƒƒ  ÀÀ      °°  ∂∂  ÀÀ  ªª  ∞∞

15:30-17:30 ™∆ã ™À¡∂¢ƒπ∞: ∞°ƒ√¡√ª√™ ∆√¶√°ƒ∞º√™ ª∏Ã∞¡π∫√™: ƒ√§√™ & ∂•∂§π•∏

¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒ∂∂ππ√√ ∞∞..  ∫∫ÔÔÛÛÌÌ››‰‰ÔÔ˘̆,,  ππ..  ∞∞ÚÚ¯̄ÔÔÓÓÙÙ¿¿ÎÎËË˜̃,,  ££..  µµÏÏ··¯̄ÔÔÁÁÈÈ¿¿ÓÓÓÓËË˜̃
1155::3300--1166::0000 ««TThhee  SSuurrvveeyyoorr::  PPoossiittiioonniinngg  tthhee  WWoorrlldd  ffoorr  tthhee  FFuuttuurree»»  --  D. µ.  ZILKOSKI
1166::0000--1166::1155 ««∏∏  ∂∂ÈÈÛÛÙÙ‹‹ÌÌËË  ÙÙËË˜̃  ÙÙÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  ∞∞ÚÚ¯̄··››··  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··»»  --  ™. ™√ºπ∞™
1166::1155--1166::3300 ««∏∏  ∆∆ÔÔÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎ‹‹  ÂÂÈÈÛÛÙÙ‹‹ÌÌËË  ÛÛÂÂ  ÌÌÂÂÙÙ¿¿‚‚··ÛÛËË  ÚÚÔÔ˜̃  ··ÓÓ··˙̇‹‹ÙÙËËÛÛËË  ÌÌÈÈ··˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÎÎÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  

ÙÙ··˘̆ÙÙfifiÙÙËËÙÙ··˜̃»»  --  ª. ∫∞µ√Àƒ∞™
1166::3300--1166::4455 ««∆∆ÔÔ  ÓÓ¤¤ÔÔ  ÙÙÔÔ››ÔÔ  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔÓÓ  ÂÂ··ÁÁÁÁÂÂÏÏÌÌ··ÙÙ››··  AAÁÁÚÚÔÔÓÓfifiÌÌÔÔ  TTÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔ  MMËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎfifi  ÏÏ¿¿ÓÓÔÔ  

ÛÛÙÙÚÚ··ÙÙËËÁÁÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÁÁÈÈ··  ÙÙËË  ÌÌÂÂÏÏÏÏÔÔÓÓÙÙÈÈÎÎ‹‹  ‰‰ÈÈ··ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÈÈÛÛËË  ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎÏÏ¿¿‰‰ÔÔ˘̆»»  --  Ã. Ã∞∆∑∏µ∞™π§∏™
1166::4455--1177::0000 ««°°ÈÈ··ÙÙ››  MMËË¯̄··ÓÓÈÈÎÎfifi˜̃  ÔÔ  TTÔÔÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔ˜̃;;»»  --  ∞. ¶ƒ∂™µ∂§√™
1177::0000--1177::3300 ™™ÙÙÚÚÔÔÁÁÁÁ˘̆ÏÏfifi  ∆∆ÚÚ··¤¤˙̇ÈÈ

™™ ˘̆ ÌÌ  ÂÂ ÚÚ ¿¿ ÛÛ ÌÌ ·· ÙÙ ··   ™™ ˘̆ ÓÓ ÂÂ ‰‰ ÚÚ ›› ÔÔ ˘̆

¢PA™THPIOTHTA 201  29-11-10 17:58  ™ÂÏ›‰· 2



Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στον καθορισμό της πολιτικής γης – Ο δημόσιος 

χώρος και η αξιοποίηση ακινήτων 

Σιόλας, Α. & Μπακογιάννης, Ε. 

Σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία (Ν. 1337/1983,  Ν.2508/1997) και το 

Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα  (N. 3463/2006)  «Τα ελεύθερα δημόσια κτήματα 

(αστικά ή αγροτικά) και τα ελεύθερα ανταλλάξιμα κτήματα δεν εκποιούνται, 

παραχωρούνται ή εκμισθώνονται, αλλά διατηρούνται ως τράπεζα γης. Σε ειδικές 

περιπτώσεις μπορεί η ελεύθερη γη να παραχωρείται μόνο κατά χρήση – για τη 

στέγαση αναγκών, για την ανάπτυξη, για την εκτέλεση έργων – σε υπηρεσίες ή 

φορείς του δημοσίου, σε Οργανισμούς, σε Επιμελητήρια κ.λ.π. μετά από σύμφωνη 

γνώμη του αρμόδιου φορέα έγκρισης πολεοδομικού σχεδιασμού για τον ΟΤΑ μετά 

από σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ και του Ο.Ρ.Σ. 

Η έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στις ελληνικές πόλεις 

σήμερα, είναι ένα πρόβλημα που παίρνει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Τα εγκεκριμένα 

σχέδια πόλης προβλέπουν Κοινόχρηστους και Κοινωφελής χώρους που όμως δεν 

υλοποιούνται, είτε διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει τους αναγκαίους 

οικονομικούς πόρους, είτε διότι δεν αφιερώνει τους πόρους που διαθέτει και το 

πολιτικό της ενδιαφέρον σε τέτοιου τύπου ‘επενδύσεις’ που έχουν μακροχρόνια 

αποτελέσματα και δεν καταγράφονται στο άμεσο ‘πολιτικό όφελος’.  

Το θέμα της απόκτησης δημόσιας γης, που έχει απασχολήσει το λεγόμενο ‘θεσμικό 

πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού’ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, συνδέεται με την ισορροπία δύο βασικών συνταγματικών αρχών/επιταγών:  

 την υποχρέωση του κράτους να ασκεί πολιτικές χωροταξικού-πολεοδομικού 

σχεδιασμού και προστασίας περιβάλλοντος  

 την προστασία της ιδιοκτησίας αφετέρου.  

Ο γενικός όρος που καλύπτει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο την πολιτική 

απόκτησης γης για δημόσιους σκοπούς είναι η ‘πολιτική γης’, όρος ο οποίος 

περιλαμβάνει αφενός την κλασσική μεθοδολογία σχεδιασμού μέσω της 

θεσμοθέτησης σχεδίων (γενικά πολεοδομικά ή ρυμοτομικά σχέδια ή άλλα σχέδια 

χρήσεων γης) και αφετέρου τα λεγόμενα ‘ενεργά εργαλεία’ που συμπληρώνουν τα 

σχέδια κάνοντας πιο αποτελεσματική τη διαχείριση της γης.    

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα η έμφαση της κυρίαρχης πολεοδομικής πολιτικής είναι οι 

επεκτάσεις των εγκεκριμένων σχεδίων με την ένταξη περιοχών που έχουν δομηθεί ή 

έχουν οικοπεδοποιηθεί παράνομα. Ο προσανατολισμός αυτός δεν ήταν μόνο 

κυρίαρχη πολιτική επιλογή, εκ των άνω, που απαλλάσσει το κράτος από την 

υποχρέωση να καλύπτει εγκαίρως και με οργανωμένο τρόπο τις στεγαστικές ανάγκες, 



ήταν και κοινωνικό αίτημα, εκ των κάτω, γιατί η ιδιοκτησία της γης λειτουργεί σαν 

εισόδημα και μάλιστα σημαντικό. Η πολιτική αυτή όμως έχει αρνητικές συνέπειες 

στο περιβάλλον, γιατί ‘καταναλώνει’ ένα πολύτιμο φυσικό πόρο εν ανεπάρκεια, που 

είναι η γη, είτε ως γεωργική γη είτε ως φυσικό τοπίο, χωρίς παράλληλα να 

εξασφαλίζει μια καλή οικιστική ποιότητα.  

Σε αντιδιαστολή με αυτό το μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης, ήδη από την δεκαετία του 

80, επισημαίνεται η ανάγκη να γίνει στροφή στην πολιτική παρεμβάσεων για την 

αναβάθμιση των εντός σχεδίου περιοχών, δηλαδή στην λεγόμενη πολιτική 

αναπλάσεων, πρόταση που, δυστυχώς, δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί ολοκληρωμένα.  

Μια συνοπτική παρουσίαση θα διέκρινε τα κλασσικά και συνήθως χρησιμοποιούμενα 

εργαλεία από τα πιο σύνθετα και εξειδικευμένα που συνήθως συνοδεύουν τα 

προγράμματα εύρεσης δημόσιου χώρου, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και 

αυτόνομα.  

Στην κατηγορία των απλών εργαλείων εντάσσονται: 

 Η αγορά εκτάσεων για κοινωφελείς χρήσεις (Κ/Φ Χώροι όπως σχολεία, 

παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, δημοτικά ιατρεία, αθλητικοί χώροι  κλπ) είτε 

όταν έχουν χαρακτηριστεί από το σχέδιο είτε όχι. Στην πρώτη περίπτωση 

μπορεί να γίνει χρήση του κώδικα περί απαλλοτριώσεων, ενώ αν δεν υπάρχει 

χαρακτηρισμός μπορεί ο φορέας να αποκτήσει ένα ακίνητο, που καλύπτει τις 

προϋποθέσεις για να στεγάσει την κοινωφελή χρήση, με αγορά μετά από 

ελεύθερη διαπραγμάτευση όπως θα γινόταν σε μια ιδιωτική συναλλαγή.  

 Η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που χαρακτηρίζονται από το ρυμοτομικό σχέδιο 

σαν Κοινόχρηστοι Χώροι (ΚΧ, δηλαδή δρόμοι και πλατείες).  Ο αρμόδιος 

φορέας για να εφαρμόσει την απαλλοτρίωση είναι ο Δήμος, και για να προβεί 

στην πράξη «κήρυξη της απαλλοτρίωσης» πρέπει πρώτα να εκπονήσει μια 

μελέτη που λέγεται «πράξη αναλογισμού» για να δει για πόσο ακριβώς τμήμα 

της ιδιοκτησίας οφείλει να πληρώσει ο Δήμος και πόσο οι περίοικοι βάσει 

ενός συμπληρωματικού θεσμού που λέγεται αυταποζημίωση (βλ παρακάτω). 

Σήμερα μεγάλο μέρος των θεσμοθετημένων στα παλιά σχέδια πλατειών, που 

δεν έχουν απαλλοτριωθεί, κινδυνεύει να χαθεί, γιατί η δέσμευση της 

ιδιοκτησίας είναι πλέον υπερβολική και θα πρέπει, βάσει του Συντάγματος και 

της Νομολογίας του ΣτΕ, οι Δήμοι να ενεργοποιηθούν άμεσα για την 

συντέλεση των απαλλοτριώσεων, ή την ενεργοποίηση άλλων από τους 

ισχύοντες θεσμούς.  

 Η αυταποζημίωση σημαίνει ότι οι ιδιοκτησίες που αποκτούν πρόσωπο σε 

δημόσιο χώρο (δρόμο ή πλατεία) ωφελούνται, άρα πρέπει να συμβάλλουν εν 

μέρει για την υλοποίησή του. Έτσι αναλαμβάνουν το κόστος 15μετρης 

λωρίδας για την διάνοιξη δρόμου και 20μετρης για την δημιουργία πλατείας. 

Η πρόβλεψη αυτή ανάγεται ήδη στην πρώτη πολεοδομική νομοθεσία (1923) 

και αναγνωρίζει ότι η υπεραξία γης που προκύπτει από το σχέδιο, είναι 



δημόσιο αγαθό και δεν ‘χαρίζεται’ στην ιδιοκτησία, υπάρχει δηλαδή μια 

ανταποδοτικότητα. Ανάλογη είναι η εφαρμογή σε ζώνη παραλίας, συνέχεια 

του αιγιαλού.    

 Οι όροι δόμησης που αποσκοπούν στην διεύρυνση του δημόσιου χώρου, 

χωρίς να επιβαρύνουν τον Δήμο με έξοδα απαλλοτρίωσης, είναι η στοά και η 

πρασιά. Τα εργαλεία αυτά που χρησιμοποιήθηκαν πολύ στις δεκαετίες 60 και 

70, όταν έγινε η μεγάλη ανοικοδόμηση με την αύξηση του ύψους, έδωσαν μια 

ανάσα στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων ελληνικών πόλεων.  

 Ο έλεγχος της πυκνότητας με την μείωση των ΣΔ (ή του ύψους). Με τον 

τρόπο αυτό δεν αυξάνονται μεν οι ΚΧ αλλά περιορίζονται οι ανάγκες μιας 

περιοχής σε ΚΧ αφού θα φιλοξενεί λιγότερους κατοίκους. Αν αναλογιστεί 

κανείς αυτό το θέμα, δηλαδή την χωρητικότητα μιας περιοχής ώστε να 

παρέχει ανεκτή πολεοδομική ποιότητα και ανάλογο επίπεδο ζωής, θα 

καταλάβει πόσο αρνητική είναι η συνήθης αύξηση της δόμησης μέσω της 

αυθαίρετης μετατροπής των ημιυπαιθρίων χώρων σε δωμάτια. Πλην της 

μείωσης των ΣΔ μπορεί να γίνει έλεγχος του ύψους, με την μορφή θέσπισης 

Ειδικού Πολεοδομικού Κανονισμού, όπως προβλέπεται από τον ΓΟΚ, ώστε 

να γίνει περιορισμός των αυθαιρεσιών και υπερβάσεων, ακόμα και χωρίς 

μείωση των ΣΔ. Έτσι επιτυγχάνεται επίσης προστασία του ιδιωτικού 

πρασίνου αλλά και αισθητική αναβάθμιση μιας γειτονιάς ιδίως στις 

περιπτώσεις μεγάλων κλίσεων, όπου το έδαφος διευκολύνει τις υπερβολές και 

τις αυθαιρεσίες.  

 Η επίσπευση της εφαρμογής του σχεδίου. Επειδή συνήθως η διάνοιξη ενός 

ΚΧ γίνεται όταν ο ιδιοκτήτης θέλει να εκδώσει οικοδομική άδεια και πρέπει 

να εξασφαλίσει πρόσωπο σε ΚΧ, παρατηρείται το φαινόμενο όταν δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον οικοδόμησης να παραμένουν οι παλιές περιφράξεις που 

περιορίζουν το πλάτος του πεζοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

πρέπει ο Δήμος να συντάξει την πράξη αναλογισμού και να επισπεύσει την 

εφαρμογή του σχεδίου.  

 Η Ενοποίηση Ακαλύπτων Χώρων και η παραχώρηση σε κοινή χρήση δικτύου 

πεζοδρόμων στο εσωτερικό ενός Οικοδομικού Τετραγώνου. Προβλέπεται από 

τον ΓΟΚ και έχει εφαρμοστεί πειραματικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορεί 

να εφαρμοστεί είτε συναινετικά με τις διαδικασίες του Ενεργού ΟΤ, είτε 

υποχρεωτικά με την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως, ως όρος δόμησης, άρα 

δεν συνεπάγεται κόστος για τον Δήμο.  

 Η προστασία των ιδιωτικών ακαλύπτων των δημοσίων κτιρίων. Πολλά από τα 

δημόσια κτίρια έχουν χαμηλή δόμηση και μεγάλους ελεύθερους χώρους, 

γεγονός που τα καθιστά ‘τοπόσημο’ και ιστορικό στοιχείο στην πόλη, ακόμα 

και αν δεν πρόκειται για κτίριο κηρυγμένο σαν μνημείο αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς. Η προστασία αυτών των κτιρίων και των κήπων τους μπορεί να 

γίνει με την εφαρμογή περιγράμματος γύρω απ’ αυτά (οικοδομική γραμμή) με 

παράλληλη μείωση της συνολικής δυνατότητας δόμησης (αν ο ΣΔ της 

περιοχής είναι τόσο υψηλός που κινδυνεύει να οδηγήσει σε αλλοίωση του 



ελεύθερου χώρου) και ενδεχόμενη πρόβλεψη περιορισμένης επέκτασης με 

καθορισμό συγκεκριμένης οικοδομικής γραμμής.  

Τα νεότερα εργαλεία που δεν εφαρμόζονται μεν συχνά αλλά έχουν πολλές 

δυνατότητες είναι: 

 Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης του δημόσιου χώρου. Πρόκειται για μια 

πρόβλεψη των προδιαγραφών των Πολεοδομικών Μελετών που είναι 

αναγκαία ώστε το κάθε μέτρο που λαμβάνεται να παίρνει υπόψη τις 

επιπτώσεις που έχει σε άλλη περιοχή ή σε άλλο τομέα. 

 Η εφ΄ άπαξ ειδική εισφορά για την εξασφάλιση μεγάλων ΚΧ. (πχ πλατείες ή 

άλλες ζώνες πρασίνου όπως παραρρεμάτιες, κλπ) Με το εργαλείο αυτό 

κατανέμονται ορθότερα τα έξοδα της απαλλοτρίωσης και αντί να επιβαρύνουν 

μόνο τους παρόδιους και τον Δήμο, επιμερίζονται στις ιδιοκτησίες μιας 

μεγάλης ακτίνας που ωφελείται από την νέα πλατεία ή άλλο μεγάλο ΚΧ. Ο 

Δήμος αναλαμβάνει τουλάχιστον το 5% του κόστους. Το εργαλείο αυτό 

μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο για την ‘διάσωση’ των απειλούμενων ΚΧ που 

έχουν χαρακτηριστεί από παλιά, δεν έχουν απαλλοτριωθεί και οι ιδιοκτήτες 

τους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια λόγω μη συντέλεσης της 

απαλλοτρίωσης σε εύλογο χρόνο.  

 Η εφαρμογή εισφορών γης σε περιοχές αναμόρφωσης του σχεδίου. Είναι 

γνωστό ότι από το Σύνταγμα του 1975 (Αρ24παρ3-4) η ιδιοκτησία 

υποχρεούται να συνεισφέρει σε περίπτωση πολεοδόμησης -δηλαδή ένταξης 

στο σχέδιο- για την εξασφάλιση των αναγκαίων ΚΧ και ΚΦ Χώρων. Η 

υποχρέωση αυτή μπορεί να επεκτείνεται και σε εντός σχεδίου περιοχές, όταν 

αυτές εντάσσονται σε πρόγραμμα αναμόρφωσης /ανάπλασης. Η σχετική 

διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης (πχ από 

βιομηχανία σε χρήση εμπορίου ή αναψυχής) στο βαθμό που αυτή η αλλαγή 

προκαλεί μεγάλη αύξηση της υπεραξίας γης προς όφελος της ιδιοκτησίαςΤο 

Δικαίωμα Προτίμησης (ΔΠ). Πρόκειται για το δικαίωμα του Δήμου να 

παρεμβαίνει στις αγοραπωλησίες μεταξύ ιδιωτών και να αγοράζει, κατά 

προτεραιότητα κάποιο ακίνητο που πωλείται, αφού έχει προσδιορίσει σε ποια 

περιοχή και για ποιό τύπο ακίνητων ενδιαφέρεται (πχ μεγάλα οικόπεδα, 

μονοκατοικίες, ισόγεια κλπ). Σε πολλές χώρες της Ευρώπης το ΔΠ έχει πλέον 

αντικαταστήσει  την απαλλοτρίωση η οποία είναι απεχθές μέτρο γιατί 

υποχρεώνει τον ιδιώτη να στερηθεί την ιδιοκτησία του, σε αντίθεση με την 

περίπτωση εφαρμογής ΔΠ όπου ήδη ο ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει την 

πώληση.   

 Ο Κοινωνικός ΣΔ. Πρόκειται για την δυνατότητα παροχής αυξημένου ΣΔ με 

την προϋπόθεση ότι τμήμα της προκύπτουσας επιφάνειας παραχωρείται στον 

Δήμο ή σε κοινωφελή φορέα για  ΚΧ ή ΚΦΧ. Η αύξηση είναι ελεγχόμενη και 

η παραχώρηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ακόμα και με μορφή 

αντιπαροχής, όπως ορίζεται σε ειδικό ΠΔ. Ανάλογο εργαλείο που 

προβλέφτηκε για να αντιμετωπίσει προβλήματα της Νομολογίας σε σχέση με 



τον κοινωνικό ΣΔ, είναι ο αυξημένος ΣΔ. Τούτος υλοποιείται με  αγορά –υπό 

όρους- περιορισμένου επί πλέον δικαιώματος  δόμησης. Πρόκειται για μη 

ενεργοποιημένο εργαλείο για το οποίο δεν έχει ακόμα εκδοθεί το εκτελεστικό 

ΠΔ που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Κάτι ανάλογο έχει ευρεία 

εφαρμογή στη Γαλλία.  

 Το Ενεργό Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ). Πρόκειται για ένα εργαλείο που 

επιτρέπει την ανάπλαση ή αναμόρφωση ενός ΟΤ με ενιαία μελέτη και κίνητρα 

για την νέα δόμηση από τους πόρους του ΕΤΕΡΠΣ. Απαιτεί την συναίνεση 

της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του ΟΤ. 

 Η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) η χρήση της οποίας έχει ανασταλεί, 

λόγω της κακής εφαρμογής της σε μεμονωμένες περιπτώσεις και χωρίς 

πολεοδομικά κριτήρια. Το μεγάλο ζητούμενο, έτσι όπως το έχει θέσει και το 

ΣτΕ, είναι ο καθορισμός ζωνών υποδοχής ΣΔ (ΕΖΥΣ), εκεί όπου η φέρουσα 

ικανότητα της περιοχής το επιτρέπει (πχ σε πολεοδομικά κέντρα γύρω από 

σταθμούς του Μετρό ή άλλων δημόσιων συγκοινωνιών).  

 ‘Αξιοποίηση’ Δημοσίων Ακινήτων. Είναι γνωστό πως η Πολιτεία κατά 

καιρούς (Υπ. Οικονομικών – ΚΕΔ κ.λ.π.) προβαίνει σε ενέργειες για την 

αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και παράλληλα παραχωρεί ακίνητα σε 

φορείς και στους ΟΤΑ για κάλυψη αναγκών κοινωνικής υποδομής, 

αθλητισμού και αναψυχής. Το θέμα είναι μεγάλο, απαιτεί εξειδικεύσεις και 

εκσυγχρονισμό – κωδικοποίηση της εν γένει νομοθεσίας. Η συμμετοχή του 

δημοσίου στην κτηματαγορά της χώρας και η πολιτική γης θα μπορούσε να 

αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα πλην όμως ασκείται κατά περίπτωση και 

κατά το δοκούν (πωλήσεις ακινήτων από ΚΕΔ, αξιοποίηση με αντιπαροχή 

κ.λ.π.). Απαιτείται αναδιοργάνωση – μελέτες διαχείρισης και εκσυγχρονισμός 

του πλαισίου. Διαφορετικά θα παραμένουμε ως δημόσιοι φορείς θεατές στις 

εξελίξεις. Άρα όταν θέλουμε να μιλάμε για «τράπεζα γης» πρέπει να είμαστε 

συγκεκριμένοι. 

 

Πτυχές για τη διαμόρφωση και έγκριση μιας απόφασης κριτηρίων και προϋποθέσεων 

επί τη βάσει της οποίας θα εξετάζονται τα αιτήματα των ΟΤΑ, για αξιοποίηση 

δημοτικών ακινήτων θα μπορούσαν να είναι : 

α. η αποτύπωση και καταγραφή των υποχρεώσεων που υφίστανται στους ΟΤΑ, ως 

αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού (πολεοδομικές μελέτες – πράξεις 

εφαρμογής κ.λ.π. Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού πρέπει να έχει προτεραιότητα 

κι επομένως η αξιοποίηση ακινήτων (με ανταλλαγή ή ό,τι άλλο) να αποτελεί την 

πρώτη κίνηση για τέτοιους σκοπούς . 

 

β. η παρουσίαση καταλόγου όλων των ακινήτων και κληροδοτημάτων που αποτελούν 

την ακίνητη περιουσία των ΟΤΑ 

Επί μέρους στοιχεία/ δεδομένα αυτού του καταλόγου θα μπορούσαν να είναι : 

- η περιγραφή του ακινήτου (οικόπεδο, αγροτεμάχιο, δάσος κ.λ.π.) 

- το πολεοδομικό καθεστώς (εντός – εκτός σχεδίου, όροι δόμησης ) 



- περιορισμοί (αρχαιολογία – πολιτική Αεροπορία – αποφάσεις αναστολής 

οικοδομικών αδειών) 

- περιγραφή της θέσης, της έκτασης , της χρήσης και η τρέχουσα αγοραία αξία του 

- η σημερινή κατάσταση – αξιοποίησή του (ενοικιασμένο – ελεύθερο – κατεχόμενο 

κ.λ.π.) 

 

γ. Η τεκμηρίωση του σκοπού της αξιοποίησης του ακινήτου σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (σύμπραξη, παραχώρηση, αντιπαροχή – άλλα ανταλλάγματα 

κ.λ.π.) 

 

δ. Η καταγραφή των μισθωμένων ακινήτων και η καταγραφή των εσόδων κατ’ έτος 

που εισπράττει ο Δήμος. 

Συμπέρασμα : Πρέπει να γίνει επιστροφή στον ενιαίο σχεδιασμό και στη συνολική 

οργάνωση του χώρου, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει ενεργό ρόλο και όχι απλά 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις αποτασσόμενη τις περισσότερες φορές στις πιέσεις των 

τοπικών ιδιοκτησιακών συμφερόντων  

 


