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                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Του  Πρακτικού  15  / 2017  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου       
                                           Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
                                      ----------------------------------------- 
                                           Αριθ. Απόφασης  140/ 2017 
                                      --------- ---------------------------------         
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση υπογραφής μνημονίου μεταξύ της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  και του  Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Πολιτιστικής διαδρομής «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ». 
  

  
   Στην Κομοτηνή  σήμερα   30  Αυγούστου  2017  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18.30, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 
παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη  
Ανάργυρου  Π.Ε. Δράμας ,Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. Έβρου, Mαρκόπουλου  Θεοδώρου Π.Ε. 
Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 
167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ. Δ. ΟΙΚ. 4800 /  24  -08  -2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.  
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

      1.   Μποταΐτης Σωτήριος  ,       Πρόεδρος του Π.Σ 
      2.   Καβαρατζής Σταύρος,        Αντιπρόεδρος  του Π.Σ  

         3.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν ,   Γραμματέας του Π.Σ          
                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1.  .   Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος                             21. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
2.      Εξακουστός  Κωνσταντίνος     22. Παπαδόπουλος Σωτήριος   
3.          Τσιλιγγίρης Σπυρίδων     23. Τσολάκης Σταύρος 
4.   Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη       24. Αραμπατζής Αθανάσιος 
5.   Βενετίδης Κωνσταντίνος     25. Καραλίδης Φώτιος 
6.   Τερτσούδης Χρήστος     26. Γρανάς Αρχέλαος 

7.   Γάκης Χρήστος          27. Δαμιανίδης  Παύλος   
8.   Γεωργιτσόπουλος Χρήστος     28. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος 
9.         Αμοιρίδης Μιχαήλ       29. Κοτζά Μουμίν  Ριτβάν 
10.   Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα       30. Ζιμπίδης Γεώργιος 
11.   Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ     31. Τουρτούρης  Σπυρίδων 
12.   Χατζηγκενέ  Ιρφάν                                                  32. Λασκαρίδης  Παντελής 
13.         Βουδούρης Ευάγγελος     33. Μαλτέζος Μενέλαος 
14.   Μπούτος  Ιωάννης     34. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
15.   Κατραντζή  Μουσταφά     35. Γκανιάτσου- Ελευθεριάδου Στυλιανή 
16.         Μουσταφά Μετίν     36. Κιτσόπουλος Χρήστος 
17.   Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά                       37. Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος 
18.   Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα           38. Τρέλλης Χρήστος 
19.   Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     39. Τραϊφόρος Βασίλειος           
20.         Χειράκη Γεωργία       40. Γεροστεργίου Αικατερίνη 
      41. Μουμίν Οντέρ 

                
                ΑΠΟΝΤΕΣ:   

        1. Τσαλικίδης   Νικόλαος,  Αντιπεριφερειάρχης   Π.Ε. Ροδόπης. 
  

                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
          1.  Ζάχαρη Ζηνοβία                                               4.    Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                             
          2.  Ευφραιμίδης Νικόλαος                                  5.    Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
          3.  Iμπράμ  Αχμέτ                                                  6.    Βλαχογιάννης  Ανέστης 
                                                                                            7.    Γαλάνης Βασίλειος 
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  Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και 
Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 44  μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 
  Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης o Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος   Καλούδης , έθεσε 
υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. 
Πρωτ :3490 /24-08-2017 έγγραφο τoυ  Γραφείου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με το οποίο διαβιβάστηκε για έγκριση το σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Σωματείου "Διάζωμα", για την υποστήριξη 
δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος "Πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας Οδού". 
 

   
    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010. 
 
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                                ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 38  ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ 3 ΛΕΥΚΑ 
 

 1.  Εγκρίνει το σχέδιο και την  υπογραφή μνημονίου μεταξύ της  Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης  και του  Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  για την υποστήριξη δράσεων του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος Πολιτιστικής διαδρομής «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ », το οποίο έχει ως εξής: 
 
  Στην Κομοτηνή, σήμερα, ………………………..μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 
(ΠΑΜΘ), εκπροσωπούμενου από τον Περιφερειάρχη, κ. Χρήστο Μέτιο και του μη κερδοσκοπικού 
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εκπροσωπούμενου από τον πρόεδρό του κ. Σταύρο Μπένο, υπογράφεται 
το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο να επιδιώξουν από κοινού την με τον βέλτιστο τρόπο 
εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης “Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού” που έχει 
σχεδιάσει και εγκρίνει η ΠΑΜΘ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ  θα εφαρμοστεί, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 2014-2020 Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) , το οποίο : 

“ … συμβάλει στην ανάδειξη του υψηλού κεφαλαίου που διαθέτει η Περιφέρεια στον τομέα της 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, με πλήθος μνημείων  ιστορικού, αρχαιολογικού και 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 
Στόχος είναι η ενίσχυση του τουρισμού στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να αξιοποιηθεί το 
πλεόνασμα τόσο των πολιτιστικών όσο και των περιβαλλοντικών πόρων της Περιφέρειας 
δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα ενισχύοντας και άλλες συνοδευτικές 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Κατά συνέπεια ο Στρατηγικός Στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης της «Πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας οδού», είναι να δημιουργηθεί ένα 
ολοκληρωμένο πλέγμα τουριστικών προορισμών με παρεμβάσεις σε σημαντικούς πόρους 
πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αστικά κέντρα και σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης και να 
διαμορφωθεί ένα τουριστικό δίκτυο (πλέγμα), συνοδευόμενο από τις αναγκαίες παρεμβάσεις 
προσβασιμότητας, βελτίωσης χωρικού σχεδιασμού και, κυρίως, ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας 
του τομέα τουρισμός – πολιτισμός.” 
Συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί από την ΠΑΜΘ και έχει εγκριθεί η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 
“Πολιτιστική Διαδρομή  Εγνατίας Οδού” για την οποία έχουν δεσμευτεί συνολικά 55,2 εκ.€.1  

2. Η εν λόγω ΟΧΕ προβλέπει την υλοποίηση πληθώρας τεχνικών έργων που θα αναδείξουν τον 
πολιτιστικό πλούτο της ΠΑΜΘ , θα διευκολύνουν την πρόσβαση επισκεπτών στα μνημεία της 
περιφέρειας και θα δημιουργήσουν δικτυώσεις μεταξύ του αποθέματος πολιτισμού και φύσης με 
την τοπική οικονομία. Τα έργα αυτά καλύπτουν και 5 τις περιφερειακές ενότητες , πολλά  
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βρίσκονται ένθεν κακείθεν της νέας  αλλά και της αρχαίας Εγνατίας Οδού , ανήκουν σε πολλές 
ιστορικές περιόδους - κλασική, μακεδονική, ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, νεότερη - και έχουν 
καταγραφεί εκτενώς στα προπαρασκευαστικά κείμενα που έχει αναθέσει η ΠΑΜΘ για το θέμα 2. 

3. Η ΠΑΜΘ έχει ήδη προχωρήσει από τον Οκτ. 2016 στην δημόσια πρόσκληση φορέων για την 
υποβολή προτάσεων για  ώριμα προς υλοποίηση τεχνικά έργα σε Δήμους, Εφορείες αρχαιοτήτων 
και λοιπούς επιλέξιμους φορείς της Περιφέρειας.  

Οι εν λόγω φορείς έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους  και μέχρι τέλους του 
τρέχοντος έτους αναμένεται να έχει υποβληθεί ικανός αριθμός έργων προς ένταξη και 
χρηματοδότηση. Τα υπόλοιπα έργα θα εγκρίνονται σταδιακά ανάλογα με την ωρίμανσή τους μέχρι 
την λήξη του προγράμματος το 2023. 

4. Στην εν λόγω ΟΧΕ όμως, πέραν των τεχνικών έργων που έχουν προγραμματιστεί, περιλαμβάνεται 
και πλήθος αναγκαίων παρεμβάσεων/δράσεων  “‘ήπιου”  (soft) χαρακτήρα που αποτελούν 
προϋπόθεση για την δημιουργία ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό τουρισμό. Οι δράσεις 
αυτές αφορούν θέματα προβολής/marketing του προορισμού, κατάρτιση επαγγελματιών, παροχή 
κρατικών ενισχύσεων στις ΜΜΕ του (ευρύτερου) τουριστικού τομέα, ενίσχυση της δημιουργικής 
βιομηχανίας, υποστήριξη τοπικών δικτυώσεων επιχειρήσεων  κλπ. 

5. Με την σταδιακή ολοκλήρωση των έργων και την υλοποίηση των ήπιων δράσεων, η ΠΑΜΘ 
μπορεί να αποτελέσει για τις διεθνείς αγορές του τουρισμού έναν νέο ποιοτικό προορισμό και 
ειδικότερα για τον πολιτιστικό τουρισμό.  

Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού , πέρα από την αναβάθμιση και ανάδειξη των 
μνημείων και των υποδομών πρόσβασης σε αυτά και την αύξηση του αριθμού των τουριστικών 
καταλυμάτων (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια) είναι και η βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους επισκέπτες, όπως εξάλλου προβλέπεται και στις δράσεις που αναφέρονται στα 
παραπάνω Πεδία Παρέμβασης της ΟΧΕ. 

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της τοπικής οικονομίας με το τουριστικό προϊόν και 
τους συντελεστές που το διαχειρίζονται,  είτε είναι υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, των ΟΤΑ ή 
του ιδιωτικού τομέα. 

Η παράλληλη και συγχρονισμένη επίτευξη των ανωτέρω στόχων- αναβάθμιση μνημείων, βελτίωση 
υποδομών πρόσβασης, κινητοποίηση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας- αναμένεται να 
καταστήσει την ΠΑΜΘ πιο ελκυστική για τον τουρισμό , να αυξήσει τις τουριστικές ροές και τον 
μέσο χρόνο παραμονής των επισκεπτών, να επιμηκύνει αισθητά την τουριστική περίοδο και να 
αυξήσει την μέση δαπάνη ανά επισκέπτη. 

6. Το Σωματείο «Διάζωμα» στο πλαίσιο των σκοπών του, επιθυμεί να συμβάλει στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του, στην κατά τα ανωτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής ελκυστικότητας 
της ΠΑΜΘ και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς της, καθώς και στην υποστήριξη της Περιφέρειας 
για την δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής “Εγνατία Οδός”. 

Το Σωματείο “Διάζωμα” έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένα σχέδια σύνδεσης του τουριστικού 
προϊόντος με την τοπική οικονομία σε αντίστοιχα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών για άλλες  
Περιφέρειες της χώρας . 

Τα σχέδια αυτά μπορούν να προσαρμοστούν από το Διάζωμα για την ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη 
τις μελέτες που η περιφέρεια έχει ήδη εκπονήσει, τις αποφάσεις εξειδίκευσης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΠΕΠ, άλλα  εγκεκριμένα ολοκληρωμένα σχέδια χωρικής ανάπτυξης (ΒΑΑ) που 
αφορούν αστικά συγκροτήματα, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες του πολιτιστικού αποθέματος, 
του φυσικού πλούτου  και της οικονομίας της περιοχής.  

Επιπλέον το Διάζωμα μπορεί να υποστηρίξει την ΠΑΜΘ και στα άλλα 2 κρίσιμα θέματα που 
αποτελούν προϋπόθεση για την ανάδειξη της περιφέρειας σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό :  

• στην προβολή/προώθηση/μάρκετινγκ του προορισμού και  
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• στην παρουσίαση των μνημείων με την βοήθεια τεκμηριωμένων αλλά προσιτών στο πλατύ κοινό 
αφηγήσεων με την χρήση ψηφιακών εφαρμογών, κατάλληλων για συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
και ταμπλέτες . 

Ειδικότερα στο θέμα της σύνδεσης της οικονομίας με τον τουρισμό, το σχέδιο που θα εκπονηθεί θα 
περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων που θα συνδέονται μεταξύ τους με μνημόνιο 
συνεργασίας και θα στοχεύει  στην  ποιοτική αναβάθμιση τους μέσα από ολιστικού χαρακτήρα 
δράσεις. 
Το σχέδιο θα προτείνει μικρό αριθμό κριτηρίων μέσα από τα οποία η κάθε επιχείρηση θα έχει την 
δυνατότητα με στοχευμένες κινήσεις, προσιτές σε κάθε σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση και με 
λίγες επενδύσεις, να προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην προσφορά όλο και πιο ποιοτικών 
υπηρεσιών στους επισκέπτες.  
Το σχέδιο, πριν την οριστικοποίηση του θα συζητηθεί με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και 
στην συνέχεια τα αποτελέσματα θα  παρουσιαστούν σε ημερίδες στις επιμέρους περιφερειακές 
ενότητες. 
Επίσης το Διάζωμα μπορεί να υποστηρίξει ενεργά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας  στην 
προετοιμασία των “ήπιων” δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για την ΟΧΕ Εγνατία 
Οδός, είτε με την συνδρομή των εθελοντών του είτε με την αξιοποίηση του δυναμικού των 34  
εταιρικών του μελών. 
Η συνδρομή του Διαζώματος στοχεύει στην διασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες τις 
φάσεις  του αναπτυξιακού αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί μια καινοτομία  για τα ελληνικά 
δεδομένα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δύο φορείς, που υπογράφουν το παρόν συμφωνούν και 
συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

1. Το Σωματείο «Διάζωμα» να υποστηρίξει με τις δυνάμεις του την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στο σχεδιασμό της τουριστικής/πολιτιστικής διαδρομής Εγνατία Οδός, που 
θα αποτελεί μέρος της ΟΧΕ, και να μελετήσει και να προτείνει τις αναγκαίες οργανωτικές (soft) 
δράσεις  για την προβολή και καθιέρωσή της. 

2.-Στο πλαίσιο της κοινής αυτής επιδίωξης, το «Διάζωμα» να συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις σε 
θέματα σχεδιασμού των παρεμβάσεων , αλλά και να μεταφέρει στην κοινή προσπάθεια, με τις 
σχετικές αναγκαίες προσαρμογές,  την τεχνογνωσία που απέκτησε ή αποκτά από μελέτες 
οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για παρόμοιες ΟΧΕ σε άλλες 
Περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα το «Διάζωμα» μπορεί να συμβάλει μεταξύ άλλων στις 
παρακάτω μελέτες  και δράσεις: 

 Προδιαγραφές για την Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος 
πολιτιστικού τουρισμού.  

 Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή». 

 Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού».  

 Υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιμασία των “ήπιων" 
δράσεων που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται συμπληρωματικά, στα πλαίσια του 
εν  λόγω έργου. 

Διευκρινίζεται ότι όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα 
χρηματοδοτηθούν από τον κύκλο των μελών, δωρητών και χορηγών του Σωματείου, θα 
προσφερθούν στην Περιφέρεια δωρεάν. 

  Υπογραφές 

 
 2. Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της   Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή   του ανωτέρω  μνημονίου τον Περιφερειάρχη Α Μ Θ κ. Χρήστο Μέτιο. 
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 Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί   Σύμβουλοι κ. κ  Κιτσόπουλος Χρήστος, 
Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος ,( γιατί είναι κατά τον μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, θεωρούν ότι οι 
κυβερνήσεις και κυβερνητικοί  φορείς είναι ανίκανη να χαράξουν και να υλοποιήσουν την δική τους  
πολιτική) Τρέλλης Χρήστος , Θεωρεί ότι δεν πρέπει  η Περιφέρεια Α Μ Θ να προχωρήσει στην 
υπογραφή ενός τέτοιου συμφώνου , γιατί οι αρχαιολογικοί  χώροι ,τα μνημεία ,τα μουσεία είναι 
Δημόσια περιουσία   είναι φορείς ιστορικής μνήμης και δεν  αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης  με 
οποιοδήποτε φορέα η Μ ΚΟ . 
 
  Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ  Τουρτούρης  Σπυρίδων, Λασκαρίδης  Παντελής, 
Μαλτέζος Μενέλαος,  (θεωρούν ότι είναι μία σύμβαση γενική και ασαφής).  
 
  
  Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  140  / 2017 
 
               O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

          Mποταϊτης   Σωτήριος                                                         Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν    
                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

1.  Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος        26. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 27. Παπαδόπουλος Σωτήριος     
3. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων   28. Τσολάκης Σταύρος 
4. Ζάχαρη Ζηνοβία     (απούσα)     29. Αραμπατζής  Αθανάσιος 
5. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη  30. Καραλίδης Φώτιος  
6. Ευφραιμίδης Νικόλαος    (απων)     
7. Βενετίδης Κωνσταντίνος 

31. 
32. 

Καβαρατζής Σταύρος 
Γρανάς  Αρχέλαος   

8. Τερτσούδης Χρήστος   33. Δαμιανίδης  Παύλος 
9. Ιμπράμ Αχμέτ      (απων)     34. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
10. Γάκης  Χρήστος     35. Βλαχογιάννης  Ανέστης    (απων)     
11. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   36. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν    
12. Αμοιρίδης  Μιχαήλ 
13. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    (απων)     

37. 
38. 

Γαλάνης Βασίλειος   (απων)     
Ζιμπίδης   Γεώργιος   

14. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα   39. Τουρτούρης  Σπυρίδων   
15. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   40. Λασκαρίδης  Παντελής    
16. Χατζηγκενέ  Ιρφάν        41. Μαλτέζος Μενέλαος    
17. Βουδούρης Ευάγγελος     42. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
18. Μπούτος  Ιωάννης 43. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
19. Κινατζίδης Κωνσταντίνος   (απων)     44. Κιτσόπουλος Χρήστος    
20. Κατραντζή  Μουσταφά 45. Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος   
21. Μουσταφά Μετίν      46. Τρέλλης Χρήστος   
22. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά     
23. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα     

47. 
48. 

Τραϊφόρος Βασίλειος      
Γεροστεργίου  Αικατερίνη   

24. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     
25. Χειράκη Γεωργία      

49. 
 
 

Μουμίν Οντέρ     
 

 

 


