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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 30
η
 Αππιλίος 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώπα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε αξηζκφ 3/23-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ 

Ευήρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε 

Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών 

ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης 

διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη 

για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19, 

αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξφεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθφ κέινο, 4) Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθφ κέινο, 5) Ήξα - 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο, 6) Θεφδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο (ζηελ ζέζε 

ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θ. Ρψξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο θαη Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απφθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 19/2020).  

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο 

πνπ αληηκεηψπηζε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….……… 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (7ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 3197/9-3-2020 δηαβηβαζηηθφ 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 60035/5-3-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο – Σκήκα πγθνηλσληαθνχ θαη 

Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο- 

Δληαχζα- ΘΔΜΑ «Παξαρψξεζε εηδηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ΑΜΔΑ επί ηεο νδνχ 

Καξατζθάθε». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ηελ κε αξηζ. πξση. 60035/17-10-19 αίηεζε 

ζπλδεκφηε κε ζπλεκκέλν ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν, πνπ αθνξά παξαρψξεζε ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα φρεκα ΑκεΑ πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπ επί ηεο νδνχ 

Καξατζθάθε έλαληη ηνπ αξ. 25, θαη παξαθαινχκε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο σο ζέκα ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

3852/4.6.2010 (ΦΔΚ87/η.Α’/7.6.2010) ) θαη ηνπ αξζξ. 5, παξ. 13(α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 
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134/η.Α’/2019 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

− Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο δηεπθξηλίδνπκε φηη, ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 712/21-09-2016 απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε ηε ζέζπηζε λέσλ 

θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ πιεζίνλ 

ηεο νηθίαο ηνπο,  ηα νπνία λα ηζρχνπλ γεληθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, σο εμήο: Ο αηηψλ λα 

έρεη: -Α)  Kηλεηηθή αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%, 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ή θαη ηα δχν θάησ άθξα ή φηαλ απφ ηελ θχζε ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο παξαθσιχεηαη ε βάδηζε,  Oιηθή ηχθισζε θαη ζηα δχν κάηηα κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 100%,  Nνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη ή νη έρνληεο πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή 

νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ θαη είλαη 

αλίθαλνη γηα εξγαζία,  Πάζρνληεο απφ Β-Θαιαζζαηκία κείδσλ κε ζπρλφ ξπζκφ 

κεηαγγίζεσλ (ν νπνίνο πηζηνπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν θέληξν αηκνδνζίαο) θαη ζπλχπαξμε 

θαξδηαθήο ή λεθξηθήο βιάβεο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%,   Πάζρνληεο 

απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ είλαη ζε ζπλερή αηκνθάζαξζε (φπσο 

πηζηνπνηείηαη απφ λεθξνινγηθέο θιηληθέο),  Πάζρνληεο απφ αηκνξξνθηιία. -Β) Αλαπεξηθφ 

φρεκα ή Γειηίν ηάζκεπζεο ΑκεΑ (ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο). -Γ) Ζ νηθία ηνπ λα βξίζθεηαη ζε Ο.Σ., 

φπνπ πιεζίνλ ηεο δελ είλαη νξηνζεηεκέλε γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ. -Γ) Να 

κελ δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο (garage) εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. -Με ηελ ππ’ αξηζ. 

650/23.11.2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηή λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζ.1463/69171/19.6.2016 φκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 

Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηάζκεπζεο θαζψο θαη ην ρέδην Δθαξκνγήο ηνπ, ζην νπνίν 

πεξηγξάθνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο ζηάζκεπζεο (πεξηνξηζκνί, εηδηθέο ζέζεηο θ.ι.π) πνπ ζα 

ηζρχνπλ εληφο ηεο δψλεο εθαξκνγήο ηνπ ΥΠ. -Ο αηηψλ κε ηελ ππ’  αξηζ. 60035/19 αίηεζή 

ηνπ, αηηείηαη κία εθ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Καξατζθάθε πιεζίνλ ηεο 

νηθίαο ηνπ, λα παξαρσξεζεί γηα ηελ ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηφο ηνπ (ΑκεΑ). -Καηφπηλ απηψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ Καξατζθάθε 

κεηαμχ ησλ νδψλ Αξάηνπ θαη Εατκε θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ ππέβαιε ν αηηψλ, επεηδή ηεξνχληαη νη αλσηέξσ Α) έσο θαη Γ) πξνυπνζέζεηο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη 

δηαβίσζεο αηφκσλ ΑκεΑ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 

57/23-3-99), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εηζεγνχκαζηε: ηε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθήο 

ζέζεο ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ΑκεΑ, κε αξηζ. Κπθινθνξίαο ΗΒΑ 7765, επί ηεο δπηηθήο  

πιεπξάο ηεο  νδνχ Καξατζθάθε (έλαληη ηνπ αξ. 25), κεηαμχ ησλ νδψλ Αξάηνπ θαη Εατκε. 

Δπί ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ζα ζηαζκεχεη κφλν ην ππφςε φρεκα ην νπνίν ζα θέξεη 

ππνρξεσηηθά ζε εκθαλή ζέζε ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απηφ είλαη ζε ηζρχ. -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο θαη ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ν αηηψλ κε επηκέιεηά ηνπ θαη θαζ’ ππφδεημε 

ηνπ Γήκνπ, ζα νξηνζεηήζεη ηνλ ππφςε ρψξν ζηάζκεπζεο, επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ 

Καξατζθάθε (έλαληη ηνπ αξ. 25),  κε ηηο θαηάιιειεο ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ρ-72 ζε 

απφζηαζε 6,00κ. κεηαμχ ηνπο, επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ 

νρήκαηνο. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο – Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 
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Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη είδε ηνλ 

ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζηελ παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά 

γηα φρεκα ΑκεΑ πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπ επί ηεο νδνχ Καξατζθάθε έλαληη ηνπ αξ. 25,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

 χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010, ην άξζξν 5 παξ. 13 (α) ηνπ Ν. 

4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019), θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 2696/99 

(ΦΔΚ 57/23-3-99), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3542/07 (ΦΔΚ 50/Α΄/2-3-2007), η 

Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ Καξατζθάθε κεηαμχ ησλ νδψλ Αξάηνπ θαη Εατκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιε ν αηηψλ θαη δεδνκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο αηφκσλ ΑκεΑ,  εγκπίνει ηη σοπήγηζη αποκλειζηικήρ 

θέζηρ ζηάθμεςζηρ οσήμαηορ ΑμεΑ, με απιθ. Κςκλοθοπίαρ ΗΒΑ 7765, επί ηηρ δςηικήρ 

πλεςπάρ ηηρ οδού Καπαφζκάκη (ένανηι ηος απ. 25), μεηαξύ ηυν οδών Απάηος και 

Εαφμη. Δπί ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ζα ζηαζκεχεη κφλν ην ππφςε φρεκα, ην νπνίν 

ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ζε εκθαλή ζέζε ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απηφ είλαη ζε ηζρχ.  

 Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ν αηηψλ κε επηκέιεηά ηνπ θαη θαζ’ 

ππφδεημε ηνπ Γήκνπ, ζα νξηνζεηήζεη ηνλ ππφςε ρψξν ζηάζκεπζεο, επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο 

ηεο νδνχ Καξατζθάθε (έλαληη ηνπ αξ. 25),  κε ηηο θαηάιιειεο ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ρ-72 ζε 

απφζηαζε 6,00κ. κεηαμχ ηνπο, επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ 

νρήκαηνο.  

 

 Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη φηη: 
 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 712/21-09-2016 απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε ηε 

ζέζπηζε λέσλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

ΑκεΑ πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπο, ηα νπνία ηζρχνπλ γεληθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, σο εμήο: Ο 

αηηψλ λα έρεη: 

 Α)  Kηλεηηθή αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%, 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ή θαη ηα δχν θάησ άθξα ή φηαλ απφ ηελ θχζε ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο παξαθσιχεηαη ε βάδηζε, Oιηθή ηχθισζε θαη ζηα δχν κάηηα κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 100%,  Nνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη ή νη έρνληεο πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή 

νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ θαη είλαη 

αλίθαλνη γηα εξγαζία,  Πάζρνληεο απφ Β-Θαιαζζαηκία κείδσλ κε ζπρλφ ξπζκφ 

κεηαγγίζεσλ (ν νπνίνο πηζηνπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν θέληξν αηκνδνζίαο) θαη ζπλχπαξμε 

θαξδηαθήο ή λεθξηθήο βιάβεο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%,   Πάζρνληεο 

απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ είλαη ζε ζπλερή αηκνθάζαξζε (φπσο 

πηζηνπνηείηαη απφ λεθξνινγηθέο θιηληθέο),  Πάζρνληεο απφ αηκνξξνθηιία.   

 Β) Αλαπεξηθφ φρεκα ή Γειηίν ηάζκεπζεο ΑκεΑ (ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο).  

 Γ) Ζ νηθία ηνπ λα βξίζθεηαη ζε Ο.Σ., φπνπ πιεζίνλ ηεο δελ είλαη νξηνζεηεκέλε γεληθή 
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ζέζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ. 

 Γ) Να κελ δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο (garage) εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

 

 Με ηελ ππ’ αξηζ. 650/23.11.2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηή 

λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.1463/69171/19.6.2016 φκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηάζκεπζεο θαζψο θαη ην ρέδην 

Δθαξκνγήο ηνπ, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο ζηάζκεπζεο (πεξηνξηζκνί, 

εηδηθέο ζέζεηο θ.ι.π) πνπ ζα ηζρχνπλ εληφο ηεο δψλεο εθαξκνγήο ηνπ ΥΠ.  

 Ο αηηψλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 60035/19 αίηεζή ηνπ, αηηείηαη κία εθ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Καξατζθάθε πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπ, λα παξαρσξεζεί γηα ηελ 

ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηφο ηνπ (ΑκεΑ). 

 

 

Ο Ππόεδπορ                                           Σα  Παπόνηα Μέλη 

  

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ           ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

           ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

 ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

           ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

         ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

 

ΑΔΑ: 6ΖΧ8ΩΞΙ-8ΗΒ


		2020-05-08T11:24:20+0300
	Athens




