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Αθήνα 10 Ιουνίου 2012 

 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κο Αντ. Ρουπακιώτη 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Κατ αρχάς σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα καθήκοντα τα οποία αναλάβατε και ευχαριστούμε 

για την ανταπόκριση σας στο αίτημα μας για συνάντηση αντιπροσωπείας του συλλόγου μας μαζί 

σας. 

 

Ο σύλλογος μας που λειτουργεί εδώ και περίπου ένα χρόνο περιλαμβάνει στα μέλη του πάνω από 

πενήντα οικογένειες θυμάτων τροχαίων συμβάντων και έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε 

διάφορες πόλεις της χώρας που αφορούν τόσο την υπεράσπιση την μνήμη των Θυμάτων όσο και 

την Οδική Ασφάλεια. Θέλουμε να «μεταφράσουμε» θετικά την δική μας απώλεια αποτρέποντας 

την αναπαραγωγή και διαιώνιση του τροχαίου εγκλήματος που έχει στοιχίσει στη χώρα μας 

40.000 απώλειες ζωών (κυρίως νέων ανθρώπων) από το 1990 μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ένας 

σύλλογος «ειδικών» παρ όλο που πολοί απ αυτούς υποστηρίζουν την δράση μας. Είμαστε ειδικοί 

του πόνου και επιδίωξη μας είναι ο σύλλογος αυτός να αποτελέσει την Φωνή των Θυμάτων.  

Είχαμε προγραμματίσει να ζητήσουμε αυτή την συνάντηση λίγο αργότερα ώστε να υπάρχει 

μεγαλύτερη άνεση από την μεριά σας και εμείς να έχουμε μια πιο τεκμηριωμένη εισήγηση. 

Ωστόσο για λόγους που θα αναφερθούμε στη συνεχεία επιδιώξαμε την άμεση επαφή μια σας 

θεωρώντας σίγουρο μα πιο μόνιμη συνεργασία ανάμεσα μας θα είναι αμοιβαία επιθυμητή. 

 

Κε Υπουργέ, 

Τα κύρια προβλήματα που απασχολούν το σύλλογο μας σχετίζονται με το υπουργείο Δικαιοσύνης 

είναι συνοπτικά τα παρακάτω: 

 

Α) Η μη συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Διυπουργική Επιτροπή για την Οδική 

Ασφάλεια (Απόφαση Πρωθυπουργού ΦΕΚ τεύχος Δεύτερο, Α.Φ.63, 27/1/2010). Στην παραπάνω 

επιτροπή, που βέβαια όπως ομολόγησαν υπηρεσιακοί παράγοντες σε πρόσφατη σχετική με το 

θέμα μας ημερίδα του ΤΕΕ ουδέποτε λειτούργησε, συμμετέχουν έξη υπουργοί και προΐσταται ο 

Υπουργός Μεταφορών. Αν και είναι άγνωστη η συνεχεία από δω και μπρος της ύπαρξης της 

δεδομένης μάλιστα της συγχώνευσης του υπουργείου Μεταφορών με άλλα υπουργεία θα θέλαμε 

να έχετε υπ όψιν σας τα παρακάτω. Η απουσία του υπουργείου Δικαιοσύνης απ αυτήν ή ανάλογη 

επιτροπή έχει ως αποτέλεσμα είτε νομοθετικές ρυθμίσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα επί έτη 

παρά τις διακηρύξεις (πχ θέμα αδειών οδήγησης τουλάχιστον από το 2007) είτε να προτείνονται 
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και να υιοθετούνται από την Βουλή ελλιπείς, αλληλοσυγκρουόμενες η και οπισθοδρομικές  

ρυθμίσεις από διάφορα υπουργεία. Ενδεικτικα αναφέρουμε πως μόνο στην πρόσφατη διετία:       - 

Ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του υπουργείο Δικαιοσύνης (εν αγνοία του Υ. Μεταφορών)  διάταξη 

που υποβίβαζε από πλημμέλημα σε πταίσμα την οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ και άλλων 

ουσιών την τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, την μη εφαρμογή μέτρων 

ασφάλειας σε αγώνες ταχύτητος κα. Μέρος των παραπάνω ανατράπηκε από την προηγούμενη 

Βουλή μετά από δική μας κινητοποίηση. 

- Ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Μεταφορών διάταξη που επιμηκύνει τον χρόνο 

ζωής των ιδιωτικών σχολικών λεωφορείων κατά 5 έτη (από 23 σε 28 έτη) και διάταξη που 

υποβαθμίζει σε εντελώς τυπική την πιστοποίηση ISO των ΚΤΕΟ. (από τους τελευταίους νόμους 

της προηγούμενης Βουλής). 

-  Επιχειρήθηκε να ψηφιστεί  (2011) μέσω Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών διάταξη 

που υποβάθμιζε τις αποζημιώσεις των θυμάτων τροχαίων και εμπέδωνε καθεστώς τιμοκαταλόγου 

διατίμησης για του τραυματίες των τροχαίων συγκρούσεων. Η διάταξη αποσύρθηκε μετά από 

οξύτατη αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνάς.  

Από τα ενδεικτικά παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω είναι φανερό πως απουσίασε 

οποιοσδήποτε συντονισμός ενώ πανίσχυρη υπήρξε η παρουσία πάσης φύσεως ομάδων πίεσης. Τα 

αποτελέσματα αυτής της κατάστασης  μόνο αρνητικές συνέπειες μπορούν να επιφέρουν και να 

εγγυηθούν την ανυποληψία του κράτους όταν αναφέρεται στην Οδική Ασφάλεια.  Αυτή η 

κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί : ζούμε την Παγκόσμια Δεκαετία Δράσης για την Οδική 

Ασφάλεια (2011 -2020) που έχει κηρύξει ο ΟΗΕ με στόχο τον περιορισμό των θυμάτων κατά 50% 

και στην Ελλάδα δεν έχει παρθεί ούτε ένα (1) μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσμα η 

κατάσταση στη χώρα μας να είναι χειρότερη το 2010 απ ότι ήταν το 2001 στο θέμα των τροχαίων 

συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Β) Η μη εφαρμογή νόμων και διατάξεων που επικαλείται το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και 

η  Δικαστική ηγεσία από τους υφισταμένους τους και η σχιζοφρενική κατάσταση που 

υπάρχει τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στην εφαρμογή των νόμων σε ορισμένα δικαστήρια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα γι αυτό αποτελεί η περίφημη ιστορία των παράνομων διαφημιστικών 

πινακίδων και των πάσης φύσεως παρόδιων εμποδίων, μέσων που αποσπούν την προσοχή των 

οδηγών αλλά ταυτόχρονα παίζουν και το ρόλο γκιλοτίνας για όσους βρεθούν για οποιονδήποτε 

λογω εκτός του οδικού δικτύου.  Υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές τόσο στην Αττική όσο και 

διάφορα μέρη της χώρας όπου φαίνεται υπάρχει τοπική νομοθεσία μη συμβαδίζουσα με την 

εθνική (ενδεικτικά σας συνυποβάλουμε ανάρτηση του συλλόγου μας που αφορά την Ρόδο). 

Παράλληλα μ αυτά τα φαινόμενα επανερχόμαστε σε δικαστικές αποφάσεις που αμφισβητούν το 

ότι οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες αποσπούν την προσοχή των οδηγών πράγμα που πρέπει 

οι οικογένειες των θυμάτων πρέπει να ξανά αποδείξουν. Έτσι αυτό που έχει  χαρακτηριστεί από 

την Εισαγγελία του  Άρειου Πάγου ως διαρκές έγκλημα δεν θεωρείται καν ως έγκλημα… Θα 

θέλαμε να σημειώσουμε ότι η παραπάνω κατάσταση συμβαδίζει με μια φάση ύφεσης έως πλήρους 

αδρανοποίησης της πρωτοβουλίας για την απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων που 

λειτούργησε έστω με αργούς ρυθμούς μόνον την περίοδο ης υπουργείας του κ. Ρέππα στο Υπ. 

Μεταφορών. 

 

Γ) Η συνολική κατάσταση στο θέμα διερεύνηση τροχαίου συμβάντος και απονομή 

δικαιοσύνης στα θύματα των τροχαίων εγκλημάτων. 

Δυστυχώς η κατάσταση που επικρατεί σ αυτόν τον τομέα είναι απελπιστική με αποτέλεσμα πέραν 

της βίαιης αιφνίδιας απώλειας που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων όλες οι επακολουθούσες 

διαδικασίες συμβάλουν στην αύξηση του πόνου και της απόγνωσης των οικογενειών των 

θυμάτων.  



Παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου με διαφορετικές εκδοχές η συντριπτική πλειοψηφία των 

τροχαίων εγκλημάτων χαρακτηρίζεται από τις δικαστικές αρχές σαν «ανθρωποκτονία από 

αμέλεια». Αυτό σημαίνει με την αναγνώριση ενός ελαφρυντικού μια ποινή 18 μηνών με τριετή 

αναστολή. 

Μάλλον κάθε λογικός άνθρωπος θα συμφωνήσει πως 40.000 ανθρωποκτονίες και υπερδιπλάσιοι 

σοβαροί τραυματισμοί από το 1990 μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατόν να είναι όλες «αμέλεια». 

Μια πρακτική που οδηγεί στην ασυδοσία. 

Τα μέλη του συλλόγου μας δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από μια διαφορετική αντιμετώπιση των 

δραστών, ωστόσο η κοινωνία κάτι θα είχε να κερδίσει. Δεν πρόκειται για ρεβανσισμό αλλά για 

ουσιαστική συμμετοχή στην πρόληψη των τροχαίων. Δεν είναι δυνατόν να αφαιρει κάποιος μια 

ανθρώπινη ζωή και την επομένη το πρωί να κυκλοφορεί ελεύθερος και με το δίπλωμα του και να 

του παρέχεται η δυνατότητα να το επαναλάβει δεύτερη η και τρίτη φορά.                                         

-Πρέπει να διερευνηθεί για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούνται υφιστάμενες διατάξεις πχ 

Διατάραξη Συγκοινωνιών παρά σπανιότατα. Τροχαίο και εγκατάλειψη, Οδήγηση & μέθη 

Παραβίαση κόκκινου και ορίου ταχύτητας, Παράνομη αναστροφή, παραβίαση πεζοδρόμων κα 

θεωρούνται απλώς «αμέλεια» του δράστη και «ατυχία» του θύματος (στην πραγματικότητα είναι 

σαν να δικάζεται το θύμα ως υπαίτιος όταν δεχόμαστε να δικάζονται ως ατυχήματα). Πρέπει να 

αναπτυχθεί ένας διάλογος για την διαφορετική αντιμετώπιση των τροχαίων εγκλημάτων που κατά 

την γνώμη μας θα περιλαμβάνει μέτρα όπως η αφαίρεση του διπλώματος, η προσφορά από τους 

δράστες κοινωνικής υπηρεσίας σε θεσμούς άμεσα σχετιζόμενους με το θέμα (κέντρα 

αποκατάστασης αναπήρων, ειδικά νοσοκομεία κλπ). Παράλληλα είναι ακατανόητο γιατί ειδικά οι 

δράστες τροχαίων εγκλημάτων να αποτελούν τους μοναδικούς που δεν επιτρέπεται να κρατηθούν 

έστω για μια μέρα και πολύ περισσότερο να παραμείνουν για ένα μικρό διάστημα σε φυλακή. 

Φαίνεται τελικά μεγαλύτερη σημασία έχει το μέσον με το οποίο πραγματοποιείται ένα έγκλημα απ 

ότι το ίδιο το έγκλημα. Ακόμα και για ιδιαίτερα ειδεχθείς υποθέσεις όπως η εγκατάλειψη θύματος 

η αντιμετώπιση δυστυχώς παραμένει η ίδια.                                                                                           

-Πρέπει να επισημανθεί ότι η αντιμετώπιση των θυμάτων τροχαίων στα αστικά δικαστήρια δεν 

είναι καθόλου διαφορετική. Για άγνωστους σε μας λόγους έχει επιβληθεί ένα πλαφόν στις 

αποζημιώσεις των θυμάτων τροχαίων από τις ασφαλιστικές εταιρείες με βάση τις δικαστικές 

αποφάσεις που γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν πρόκειται να απαντηθούν. Κατ αρχάς οι 

επιδικαζόμενες αποζημιώσεις είναι υποπολλαπλάσιες της υποτιθεμένης ασφαλιστικής κάλυψης 

που υπάρχει και στην συντριπτική πλειοψηφία δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ ανά συγγενή 

πρώτου βαθμού.  Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι όταν την αποζημίωση δεν οφείλουν να 

καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλά το κράτος η ιδιώτες το ύψος των αποζημιώσεων είναι 

τριπλάσιο έως και πενταπλάσιο…                                                                                                        

- Πέραν των παραπάνω θα θέλαμε να σημειώσουμε πως οι χρόνοι τόσο των ανακριτικών 

διαδικασιών από την Τροχαία όσο και από τις δικαστικές αρχές είναι απίστευτα βραδείς (και 

έχουν αυξηθεί ακόμα τον τελευταίο καιρό) με αποτέλεσμα πολύτιμα στοιχεία των υποθέσεων να 

«χάνονται» στον χρόνο. Για να τελεσιδικήσει μια υπόθεση συχνά χρειάζεται να παρελθει 

οκταετία. Αυτό από μόνο του για ανθρώπους με βαρύτατο πένθος είναι εξοντωτικό. Δεν είναι 

ασύνηθες οικογένειες θυμάτων να εγκαταλείπουν την προσπάθεια η και να χάνονται στο μεταξύ 

δεδομένης της αυξημένης συχνότητας σοβαροτάτων παθήσεων (αγγειακά εγκεφαλικά, 

εμφράγματα μυοκαρδίου, καρκίνοι, καταθλίψεις κλπ) που διαπιστωμένα παρατηρούνται σ αυτή 

την ομάδα. Σημειώνουμε βεβαία ότι οι δράστες δεν έχουν καν την υποχρέωση να παρίστανται ως 

κατηγορουμένου στη δίκη, αλλά μπορούν να εκπροσωπηθούν από το δικηγόρο τους. 

Απαιτείται η ριζική αναπροσαρμογή όλων των συνθηκών διερεύνησης των τροχαίων συμβάντων 

σε όλα τα στάδια στης διαδικασίας. Κατ αρχάς πρέπει να εκδοθεί από το κράτος, όπως συμβαίνει 

σε παρά πολλές χώρες ένας οδηγός δικαιωμάτων και πληροφοριών για τα θύματα των τροχαίων 

που θα δίνετε στους συγγενείς από την πρώτη στιγμή. Βυθισμένο στον απέραντο πόνο της 

απώλειας η περιμένοντας έξω από το θάλαμο της Εντατικής κανένα μυαλό δεν μπορεί να 



ασχοληθεί με το τι συμβαίνει στα ανακριτικά γραφεία.                                                                       

- Απαιτείται η ριζική αναθεώρηση – εκκαθάριση του ζητήματος των πραγματογνωμόνων. 

Είναι προφανές ότι η ανάλυση ενός τροχαίου συμβάντος απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις 

και ότι οι Δικαστικοί δεν είναι δυνατόν να τις κατέχουν. Συχνά απατούνται και ειδικές ιατρικές 

γνώσεις πράγμα για το όποιο ισχύει το ίδιο. 

Έχει επισημανθεί από πλήθος περιπτώσεων που έχουμε γνωρίσει ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

ανθρώπων που εμπλέκεται στις περισσότερες των περιπτώσεων  παρέχοντας επ αμοιβή τις 

υπηρεσίες του πράγμα που κατά την γνώμη μας δεν διασφαλίζει την επαρκή και αντικειμενική 

επιστημονική ανάλυση του συμβάντος. Η ανεπάρκεια αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δικαστικές 

κρίσεις που καταπατούν άλλα επιστημονικά πεδία και μάλιστα για ζητήματα κοινά αποδεκτά εδώ 

και δεκαετίες (πρόσφατη απόφαση Εφετείου Αθηνών ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα 

στο χρόνο παραμονής τραυματία στο σημείο του συμβάντος  και τον θάνατο του!). 

Ήδη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέσω του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του έχει 

ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι με μια συζήτηση στην οποία θα συμμετείχαν και 

εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των Δικηγορικών Συλλόγων θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε μια λύση   σύγχρονη κοινά αποδεκτή και επιστημονικά άρτια που θα 

είναι και ηθικά αδιάβλητη. Από την μεριά του ΤΕΕ σας διαβιβάζουμε την προθυμία του να 

συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία. 

- Απαιτείται η κατάργηση του όρου ατυχήματα και η αντικατάσταση του με τον όρο 

συμβάντα, όπως έχει ήδη γίνει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Η επίσημη χρήση του όρου 

ατυχήματα παραπέμπει στην αμέλεια και την ατιμωρησία. 

  

Κύριε Υπουργέ, 

  

Για όλα τα παραπάνω πιστευουμε πως απαιτείται η δραστική και συντονισμένη παρέμβαση του 

υπουργείου σας μαζί με τα άλλα υπουργεία. Η συμπεριφορά μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να 

αντανακλά αυτό που συμβαίνει στο οδικό δίκτυο όπου ο καθένας κάνει κυριολεκτικά ότι θέλει με 

ολέθρια τελικά αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι φυσικά δεν γίνονται θαύματα. Απαιτείται μια μόνιμη 

σταθερή μακρόχρονη πολιτική που θα αποδώσει σε βάθος χρόνου και θα ανατρέψει την 

υφιστάμενη κατάσταση, αντιλήψεις και πρακτικές που καταδυναστεύουν τα οδικά δρώμενα. Σ 

αυτήν την προσπάθεια σημαντικότερο ίσως ρόλο από το υπουργείο Μεταφορών μπορούν να 

παίξουν το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Πολιτισμού, και τα υπουργεία Υγείας και 

Παιδείας.  

Σας εκθέσαμε συνοπτικά μέρος των υπαρχόντων προβλημάτων που σχετίζονται και με το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και διαρκή συνεργασία. 

 

Η διοικούσα επιτροπή του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία εγκλήματα. 

 

 

Επισυνάπτονται:  

1.Ρόδος: Ποιος δεν θέλει να φύγουν οι διαφημιστικές πινακίδες. 

2.Απόσπασμα  Απόφασης Εφετείου Αθηνων Αρ: 3987/2012      

3.Πανος Τζαβάρας… «με το καθαρό βλέμμα, το ζεστό και γεμάτο φως γέλιο του» 

4. Ένας «Άγγελος» ζητάει απαντήσεις- Διαβάστε τι απαντάει ο Διοικητής της τροχαίας Πατρών 

 

- Για όλα οσα αναφέρονται στο υπόμνημα αυτό υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση που μπορεί να 

σας δοθεί. 

 

  

 



 

Αντί επιλόγου… 

 

Σαν επίλογο θα θέλαμε τώρα να αναφερθούμε συνοπτικά σε κάποιους πρόσθετους τους λόγους 

που επιδιώξαμε να συναντηθούμε μαζί σας και μάλιστα επειγόντως. 

 

Στις 2 Μαΐου 2012 ο 14χρονος Πάνος Τζαβάρας γυρνώντας στο σπίτι του στο Ρίο με το ποδήλατο, 

μαζί με τον αδερφό, του χτυπήθηκε από ένα τζιπ που τον πέταξε πάνω σε δύο άλλα αυτοκίνητα. Ο 

Πάνος πάλεψε μέχρι τις 18 Μαΐου στην εντατική αλλά ο αγώνας ήταν άνισος… 

Όπως δημοσιοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 (επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα) κύρια 

εμπλεκομένη στην υπόθεση (οδηγός του τζιπ) είναι η σύζυγος του εν συνεχεία ορκισθέντος 

υφυπουργού Οικονομικών κου Μαυραγάνη. 

 

Σημαντικά ερωτήματα τέθηκαν δημόσια σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από την 

Τροχαία Πάτρας με κορυφαίο κατά την γνώμη μας τον ορισμό ως πραγματογνώμονα εκ μέρους 

της Τροχαίας του ιδίου προσώπου που είχε ορισθει ως πραγματογνώμονας από την ασφαλιστική 

εταιρεία της οδηγού του τζιπ. Οι απαντήσεις του Διοικητού της Τροχαίας προσπάθησαν να 

διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, ωστόσο γνωρίζουμε ότι η αποκάλυψη της διπλής λειτουργίας του 

πραγματογνώμονα έγινε από την οικογένεια του θύματος και όχι από την Τροχαία, και δεν 

ακούσαμε αν τα πράγματα είναι όπως ισχυρίζεται ο Δ/της της Τροχαίας  να κινήθηκε εναντίον του 

πραγματογνώμονα οποιαδήποτε πειθαρχική η ποινική διαδικασία δεδομένου μάλιστα ότι στα 

χέρια του περιήλθαν όλα το πρωτογενή στοιχεία της υπόθεσης. Πιστεύουμε ότι στην υπόθεση 

αυτή πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, για μας πρώτα απ όλα γιατί χάθηκε ένα 14χρονο παιδί.  

 

Δευτερευόντως για να μην υπάρχουν σκιές η αυθαίρετες κρίσεις δεδομένου ότι εμπλέκεται 

σύζυγος μέλους της κυβέρνησης στο συμβάν. Πιστεύουμε ότι οι κατά τον επιεικέστερο 

χαρακτηρισμό ατυχείς χειρισμοί της υπόθεσης από τον επικεφαλής της Τροχαίας Πάτρας 

επιβάλουν σαν ελάχιστη ένδειξη θέλησης διασφάλισης της αντικειμενικότητας την μη περαιτέρω 

εμπλοκή του με την υπόθεση. Όσον αφορά το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, από την μεριά του 

κράτους η θέση μας είναι να ζητηθεί η συνδρομή του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του 

ΤΕΕ, οργανισμού που κατά τον νόμο αποτελεί σύμβουλο της Πολιτείας για να πραγματοποιήσει 

την πραγματογνωμοσύνη πράγμα που εξασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό αντικειμενικότητας. 

 

 Αθήνα 10/7/2012        

                                                        Η Διοικούσα Επιτροπή του SOST.E. 

 


