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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
Α∆Α:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 18/17-12-2020
Αριθµός Απόφασης: 143/2020
Στο Ηράκλειο σήµερα Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 12:30 µ.µ.
πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε
τηλεδιάσκεψη, (σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και
την αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος
Β΄ 4899), ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 290559/11-12-2020 Πρόσκληση του
Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης καθώς και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος,
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαµβακάς Λάµπρος, Γουλιδάκης
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), ∆ανδουλάκης
Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καµπουράκης Λάµπρος,
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύµνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης,
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος,
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία,
Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου) Ξενικάκης
Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης
Αντώνιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Συντυχάκης Εµµανουήλ,
Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου),
Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος,
Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εµµανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη
Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
Στην συνεδρίαση δεν συµµετείχαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ: Γύπαρης Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης
Ευθύµιος (Θέµης), Λεονταράκης Ιωάννης, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης
Γεώργιος και Σπυρόπουλος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµα οι κ.κ.: Ψαρουδάκης Εµµανουήλ
Αντιδήµαρχος ∆ήµου Αµαρίου, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, ∆ασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΚ, Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Πλουµίδη Ελένη Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Ερµιόνη Γιαλύτη Ειδικός Σύµβουλος
Περιφερειάρχη Κρήτης, Στεφανάκης Αλέξανδρος Προέδρος ΓΕΩΤΕΕ,
Χριστοδουλάκης Βασίλειος Νοµικός Σύµβουλος ∆ήµου Αµαρίου και για την
τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Γιαννής ∆ηµήτριος,
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Γιατροµανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη ∆έσποινα και Νοικοκυράκης Εµµανουήλ
υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος συµµετείχε
κατά τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης 1ου Θέµατος, των επερωτήσεων
και των αρ. 1.1, 2.2 και 2.6 θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρησε κατά δήλωσή του στον Προέδρο του Π.Σ
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5.1: Έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “ Smart integ Ration Of local energy
sources and innovative storage for flexiBle, secure and costefficIent e
Nergy
Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών
ενεργειακών πηγών και καινοτόµων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη,
ασφαλή και οικονοµική παροχή ενέργειας σε βιοµηχανοποιηµένα νησιά»,
“ROBINSON “ του Χρηµατοδοτικού Πλαισίου Horizon 2020»
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β)
του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.∆.149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ.
242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Το µε αριθµ. πρωτ.: 290075/11-12-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Αναπτυξιακού Πογραµµατισµού ΠΚ στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-062010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α΄/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) «Ρυθµίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει .
6. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από της ∆ιατάκτες».
7. Τον Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις, άρθρο 6 Συµβάσεις µίσθωσης έργου, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
8. Την µε αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 Εγκύκλιος της ∆/νσης
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Προσλήψεις προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου
στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων».
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9. Τον Ν. 2527/97 (παρ. 8 άρθρο 6 όπως αναριθµήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
10 του N. 3812/2009 και συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 30 του
Ν.4314/14) (περίπτ. κζ΄παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17).
10. Το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο (Application Form) του έργου ΗΟRΙΖΟΝ 2020 µε
το ακρωνύµιο “ROBINSON’ – ‘Smart integRation Of local energy sources and
innovative storage for flexiBle, secure and costefficIent eNergy Supply ON
industrialized islands , µε κωδικό 957752.
11. Την µε αριθµ. 69/2020 (Πρακτ. Νο 8/03-06-2020) (Α∆Α:ΨΓΓΗ7ΛΚΦΟΕ)απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης για την αποδοχή
υλοποίησης του προαναφερόµενου έργου.
12. Την µε αριθ. πρωτ. 135999/ 01- 07- 2020 (Α∆Α: 65Κ27ΛΚ-ΨΤ1) απόφαση του
Περιφερειάρχη
Κρήτης
για
την
συγκρότηση
Τεχνικής
Επιτροπής
Παρακολούθησης & Υλοποίησης του προαναφερόµενου έργου.
13. Την Εταιρική Συµφωνία (Grant Agreement -957752-ROBINSON) του
προαναφερόµενου έργου.
14. Τους κανονισµούς της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος Horizon2020
Α.Πληροφορίες για το έργο:
ΤΙΤΛΟΣ
(Αγγλικά)
ΤΙΤΛΟΣ
(Ελληνικά)
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Smart integRation Of local energy sources and innovative storage
for flexiBle, secure and costefficIent eNergy Supply ON
industrialized islands
ΕΡΓΟΥ Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόµων
πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονοµική
παροχή ενέργειας σε βιοµηχανοποιηµένα νησιά
ROBINSON
ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
(πχ
Μεσόγειος/ΕλλάδαΚύπρος/Αδριατική
Ιόνιο/Όλη η Ευρώπη)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
(ΦΟΡΕΙΣ,
ΧΩΡΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
(ΦΟΡΕΑΣ, ΧΩΡΑ)

ΗΟRΙΖΟΝ 2020
Απανθρακοποίηση
γεωγραφικών νησιών
Όλη η Ευρώπη

των

ενεργειακών

συστηµάτων

των

1. EUROPEAN TURBINE NETWORK -Βέλγιο.
2. ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACIONΙσπανία
3. NORCE- ΝΟΡΒΗΓΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ –Νορβηγία
4. Λιµενικό Ταµείο Ανάπτυξης Eigersund-Νορβηγία
5. Aurelia Turbines OY-Φιλανδία
6. Ινστιντούτο Paul Scherrer Ελβετία
7. Universitá degli Studi di Genova-Ιταλία
8. Energy Innovation AS-Νορβηγία
9. Dalane Energi AS-Νορβηγία
10. RES- UG-Γερµανία
11. Prima Protein AS-Νορβηγία
12. Funditec-Ισπανία
13. Hysystech S.r.l-Ιταλία
14. Κολλέγιο North Highland College UH-Ηνωµένο Βασίλειο
15. Comhairle nan Eilean Siar-∆ιεύθυνση κοινοτήτων-Ηνωµένο
Βασίλειο
16. Πολυτεχνείο Κρήτης-Ελλάδα
17. Περιφέρεια Κρήτης-Ελλάδα
18. STRATAGEM ENERGY LTD-Κύπρος
EUROPEAN TURBINE NETWORK -Βέλγιο
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριος στόχος του έργου ROBINSON είναι η καινοτοµία για
καθαρή ενέργεια στα νησιά ,δηλαδή να βοηθήσει τα νησιά στην
απεξάρτηση από ορυκτά καύσιµα µε την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (Energy
Management System–EMS), προσαρµοσµένο σε νησιά µε
βιοµηχανικές δραστηριότητες, που να συνδέει όλες τις τοπικά
διαθέσιµες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά και θερµικά δίκτυα και τις
καινοτόµες τεχνολογίες αποθήκευσης.
Μέσα από το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας που
θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, µε την εφαρµογή
καινοτόµων τεχνολογιών, θα εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και
έξυπνη ενσωµάτωση όλων των κατανεµηµένων ενεργειακών
πόρων και των τεχνολογιών αποθήκευσης του πλεονάσµατος
ενέργειας που διατίθενται σε νησιά, λαµβάνοντας υπόψη τη
διακύµανση της ζήτησης, τις καιρικές συνθήκες και όλα τα σχετικά
οικονοµικά κόστη. Ένα τέτοιο ολοκληρωµένο σύστηµα θα
εξασφαλίσει µια συνεχή, αξιόπιστη και οικονοµικά αποδεκτή
ενεργειακή παροχή ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλλει στην
απεξάρτηση των Ευρωπαϊκών νησιών από τον άνθρακα, µέσα
από τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίµων και,
κατά συνέπεια, τη µείωση των εκποµπών CO2.
Αρχικά θα προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση στο νησί, οι
µελλοντικές ενεργειακές ανάγκες στις οικιστικές περιοχές και σε
υπάρχουσες ή προβλεπόµενες βιοµηχανικές µονάδες. Με βάση
αυτήν την ανάλυση, θα προταθεί η καλύτερη τεχνολογική λύση
λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµίες κλίµακας που θα προκύψουν
από τις καινοτόµες τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν
στο
ROBINSON.
Το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας (EMS) θα
αναπαραχθεί και θα προσαρµοστεί στα δεδοµένα της Κρήτης µε
την περιγραφή κι αξιολόγηση νέων τεχνολογιών ,την δυνατότητα
αύξησης της συµµετοχής και ένταξης νέων και υφιστάµενων
τύπων πράσινων πηγών στο ενεργειακό µίγµα.
Το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας θα αναπτυχθεί
µε τη συµβολή των τοπικών κοινοτήτων µε στόχο να προσφέρει
επιχειρηµατικές ευκαιρίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την
περιβαλλοντική βιωσιµότητα.
Θα προταθούν νέα επιχειρηµατικά µοντέλα προσαρµοσµένα στις
τοπικές κοινότητες µαζί µε προγράµµατα στήριξης από ιδιωτικά και
δηµόσια κεφάλαια για την αρχική χρηµατοδότηση
για την
αναπαραγωγή του περιεχοµένου του έργου ROBINSON στην
Κρήτη

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8.369.532,50 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

50.625,00 € . Η κοινοτική συµµετοχή για την Περιφέρεια Κρήτης
είναι στο 100% του προϋπολογισµού της.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού(∆αφνοµήλη ∆ήµητρα)

Β.Κατόπιν των παραπάνω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της σύναψης Σύµβασης Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόµου ΠΕ
Μηχανικού Π/Υ ποσού 31.500,00€ για την άρτια υλοποίηση του έργου,
δεδοµένου ότι οι δαπάνες προσωπικού (direct personnel costs) αποτελούν
επιλέξιµη δαπάνη και προβλέπονται στον προϋπολογισµό του µε βάσει το
εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο (σχ.10)
H διάρκεια ορίζεται από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διοικητικών
διαδικασιών πρόσληψης µέχρι το τέλος του έργου, µε δυνατότητα παράτασης σε
4
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περίπτωση που παραταθεί το έργο, µέχρι τη λήξη της παράτασης και σύµφωνα
µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά.
4. Την εισήγηση του κ. Αλεξάκη Γεώργιου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και
∆ιεθνών Θεµάτων
5. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόµου ΠΕ Μηχανικού
Π/Υ ποσού 31.500,00€ για την άρτια υλοποίηση του έργου, δεδοµένου ότι οι
δαπάνες προσωπικού (direct personnel costs) αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη και
προβλέπονται στον προϋπολογισµό του µε βάσει το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο
(σχ.10)
H διάρκεια ορίζεται από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διοικητικών
διαδικασιών πρόσληψης µέχρι το τέλος του έργου, µε δυνατότητα παράτασης σε
περίπτωση που παραταθεί το έργο, µέχρι τη λήξη της παράτασης και σύµφωνα
µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 17-12-2020

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραµµατέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη

Τα µέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. ∆/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες
:Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα
:2813 400 235
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 29 ∆εκεµβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 302455

ΠΡΟΣ: - ∆/νση Αναπτυξιακού Προγρ/µού ΠΚ

KOIN.: - Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΠΚ

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 143/2020 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου .
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθµ.
143/2020 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικού Νο 18/17-12-2020),
που αφορά στην Έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “ Smart integ Ration Of local energy
sources and innovative storage for flexiBle, secure and costefficIent e
Nergy

Supply ON industrialized islands – Ευφυής

ολοκλήρωση

τοπικών

ενεργειακών πηγών και καινοτόµων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή
και οικονοµική παροχή ενέργειας σε βιοµηχανοποιηµένα νησιά», “ROBINSON “
του Χρηµατοδοτικού Πλαισίου Horizon 2020»

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη.
- Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών
& ∆ιεθνών Θεµάτων
- Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Κ.
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