
Έ"ΐ τοϋ τχεί'.τυ Νόμου «περί ρυνμίτΐως τ.»'ταΞ'.::οτ·.·/.ών 
■ τ:νων νεμάτων υπαλλήλων ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτο- 

ίιοιαήτεως, των παρ' αύτοϊς Βρομάτων.. καί Νιμ.ν.ών 
Προαώπων Αημοτίου Δικαίου, Συνδέσμων Κοινοτήτων. ώς 

•λa: Κλάοου Συντάξεως Κοινοτικών ’Υπαλλήλων».

ΙΙρός τήν Βουλ.ήν των Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ * Η έ—εκτεινόμενη διάταξις έχει ου τω. “Αοθοον 7 πάο: 
2 Ν. Α/τος 3396/1958. ’ * Τ 9.' ^

Ή κατά τάς κειμένας διατάξει; τταρεχομένη σύνταξις 
εις το τακτικόν έργατοτεχνικόν προσωπικόν τής υπηρεσίας 
τοΰ νέου δικτύου υπονόμων τοϋ Αήμου Θεσσαλονίκης, προσ
αυξάνεται κατά 15/50 τοϋ συνταξίμου μισθοϋ τουν, έφ’ όσον 
έχουσι συμπληρώσει 15 ετών πραγματικήν υπηρεσίαν εις 
τήν υπηρεσίαν λειτουργίας τοϋ νέου δικτύου υπονόμων τοϋ 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

“Αρθρον 1.
Διά των διατάξεων τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 15 τοϋ ΑΝ. 

796/1948, ώς άντικατεστάθησαν υπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 
31 τοϋ Ν. 1974/1952 καί συνεπληρούθησαν διά των άρθρων 
10 τοϋ Ν. Δ/τος 3896/1958 καί 15 παρ. 1 τοϋ Ν. Α/τος 
4239/1962 παρέχεται ή ευχέρεια, όπως, διά Β. Δ/τος προ- 
καλουμένου υπό τοϋ -Υπουργού Εσωτερικών, ΰπαχθή, εις 
τάς περί συντάξεως τών δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλή
λων διατάξεις το τακτικόν προσωπικόν- τών δημοτικών νο
μικών προσώπων κλπ. έφ’ όσον το εν λόγω προσωπικόν 
ΰπήχθη ή ήθελεν ΰπαχθή εις τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος 
Καταστάσεως τών Δημοτικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων.

'Η, ΰπο τών ανωτέρω διατάξεων, παρεχόμενη έξουσιοδό- 
Τησις, δηλονότι τής διά Β.Α. υπαγωγής τοΰ τακτικοϋ προ- 
σωπικοΰ τών δημοτικών νομικών προσώπων κλπ. εις τάς 
συνταξιοδοτικάς διατάξεις—τών δημοτικών καί κοινο
τικών υπαλλήλων, έκρίθη διά τήςΰπ’ άριθμ. 17/1971 άποφά- 
σεως τοϋ'Συμβουλίου τής Επικράτειας, ανεπίτρεπτος, διότι 
αΐ σχετικαί διατάξεις τοϋ Συντάγματος, ήξίουν, —ροκειμέ- 
νου περί απονομής συντάξεως, ειδικόν τυπικόν νόμον, ήτις 
άξίωσις διαλαμβάνεται καί εις σχέτικάς διατάξεις τοϋ έν 
ίσχύι Συντάγματος.

·. Τώ λόγω τούτω διά τοϋ παρόντος άρθρου λαμβάνεται 
μέριμνα τής διά νόμου υπαγωγής τοϋ περί ού πρόκειται 
προσωπικού "εις τάς περί συντάξεως τών δημοτικών καί 
κοινοτικών υπαλλήλων διατάξεις. —·

“Αρθρα 2 καί 3.
; Διά τών διατάξεων τών άρθρων τούτων σκοπεΐται ή μείω- 

σις τών χρονικών ορίων προς άπόκτησιν τοϋ δικαιώματος 
συντάξεως παρά τών ύπαγομένων εις τάς περί συντάξεως 
Τών δημοτικών ’υπαλλήλων διατάξεις, τών απομακρυνόμε
νων λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότατος, μή όφει- 
λομένης εις την υπηρεσίαν, ώς καί ή άναγνώρισις ώς χρόνου 
άσφαλίσεως παρά τώ Ι.Κ.Α. τοϋ χρόνου υπηρεσίας παρά 
τοΐς Ο.Τ.Α., διά τούς όπωσδήποτε έξερχομένους υπαλ
λήλους τών ΟΤΑ χωρίς νά δικαιοϋνται συντάξεως. Αί δια
τάξεις αΰταί έτέθησαν επί τώ λόγω ότι όμοιαι ίσχύουσι καί 
διά τούς συνταξιούχους δημοσίους διοικητικούς ύπαλλή- 
/.Ους, τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς τών οποίων ακολουθεί 
κάτά βάσιν καί τό τοιοϋτον τών δημοτικών καί κοινοτικών 
6πα/λήλο>ν.

^Αρθρον 4:
Συμίρώνως προς τάς διατάξείς τής παρ. 3 τοϋ άρθρομ 9 

Τοΰ Ν. 1974/52 ώς αϋτη προτετέθη διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 
7 τοϋ Ν. Δ/τος 3396/58, ή κατά τάς κειμένας διατάξεις 
παρεχομένη σύνταξις' εις τό τακτικόν έργατοτεχνίκόν προ- 
σοοπικόν τής υπηρεσίας τοϋ νέου δικτύου υπονόμων τοϋ Δήμου 
Θεσσαλονίκης προσαυξάνεται κατά 15/50 τοϋ συνταξίμου 
μισθοϋ των, έφ’ όσον έχουν συμπληρώσει 15 έτών πραγμα
τικήν υπηρεσίαν _είς τήν υπηρεσίαν λειτουργίας τοϋ νέου 
δικτύου υπονόμων τοϋ Δήμου Θεσσαλονίκης.

Διά τοϋ παρόντος άρθρου, αί ανωτέρω διατάξεις έπεκτεί- 
νονται καί έπί τών μονίμων φυλάκων - εργατών ή φυλάκων 
η εργατών τών Νεκροταφίων τών Δήμων καί Κοινοτήτων 
τών διεπομένων υπό τοϋ άρθρου 124 τοϋ Ν. Δ/τος 1140/1972 
δοθέντος ότι οί εργάται ούτοι ασχολούμενοι κυρίως μέ τήν 
ταφήν και εκταφήν τών νεκρών άσκοϋν ανθυγιεινήν εργα
σίαν.

“Αρθρον 5ι
1. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ/τος 3570/ 

1956 κατηργήθησαν αί διατάξεις τών άρθρων 84 καί ,91 
τοϋ Ν. Δ/τος 3030/1954 «περί αγροφυλακής» δΓ ών 
εΐχεν έπιβληθή έτησία εισφορά κατά στρέμμα αγροτικών 
κτημάτων υπέρ τοϋ λογαριασμοϋ ’Αγροφυλακής». ... λ, ,

Πλεΐστοι, έκ τών άσχολουμένων μέ τήν είσπραξή τής 
καταργηθείσης ώς άνω εισφοράς, εΐσπράκτορες·’Αγροφυλα
κής, προσελήφθησαν δι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου ώς δη
μοτικοί καί κοινοτικοί εΐσπράκτορες, άσχολούμενοι εκτοτε 
μέ τήν είσπραξιν τών εσόδων τών δήμων καί κοινοτήτων.

'Ως δημοτικοί καί κοινοτικοί εΐσπράκτορες, πληρουμένων 
τών διατάξεων τοϋ άρθρου 40 τοϋ Ν. Δ/τος 4541/1966, 
ένετάγησαν εις όργανικάς θέσεις τών Δήμων καί κοινοτήτων 
κατά τάς - διακρίσεις τοϋ άρθρου τούτου.

Διά τής έντάξεώς των άπέκτησαν τήν ιδιότητα τομ τα-, 
κτικοϋ υπαλλήλου καί ώς έκ τούτου ύπήχθησαν αύτοδικαίως 
εις τάς περί συντάξεως τών δημοτικών καί κοινοτικών υπαλ
λήλων οικείας διατάξεις, συμφώνως προς τάς όποιας διε- 
τυπώθησαν απόψεις ότι ή προϋπηρεσία τοϋ εΐσπράκτορος 
’Αγροφυλακής δέν θεωρείται συντάξιμος.

Διά τής περιπτώσεως (κβ) τοϋ παρόντος ή περί ής 
πρόκειται υπηρεσία άναγνωρίζεται ώς συντάξιμος, ίνα οΰτω, 
πολλοί έκ τών είσπρακτόρων τής κατηγορίας ταύτης δυνη- 
θοϋν νά συμπληρώσουν τόν συντάξιμον κατά περίπτωσιν 
χρόνον διά νά δικαιωθούν τελικώς συντάξεως κατά τάς 
οικείας περί δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων συντα- 
ξιοδοτικάς διατάξεις. .'. ..·

Σημειοΰται οτι ή θέσπισις τής διατάξεως δέν άντίκειται 
εις βασικήν άρχήν τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δικαίου κάθ’ ήν 
υπολογίζεται ώς συντάξιμος ή έπί μηνιαίω μισθώ ή μηνίαίφ 
ή ήμερησία αποζημιώσει υπηρεσία δοθένΤος ότι καί ή υπη
ρεσία αϋτη διεκριβώθη ότι δέν διήνύθη έτίί συμβάσεί μισθώ
σεως έργου άλλά έπί τοίαύτη δημοσίου δικαίου καί έχει 
τό χαρακτηριστικόν στοίχεϊον έμμισθου δημοσίας υπηρεσίας.

2. ΔυνάμέΙ τών διατάξεων τοϋ άρθρόυ μόνου τοϋ Ν. 
3891/1959, αδελφή νοσοκόμος ή μαία ή καί διευθύνουσα 
αδελφή υπηρετούσα εις Κρατικόν Νοσοκομείου (λ.χ. Νοσο- 
κομεΐον Νοσημάτων θώρακος ’Αθηνών) δύναταίνά προσμε» 
τρήση υπηρεσίαν παράσχεθεϊσαν ύπό τήν ώς άνω ιδιότητά 
έίς έτερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (λ.χ. Ε.Ε.Σ., 
ΕύαγγελιΟμόν, Π.Ι.Κ.Π.Α.) ένώ τοιοϋτον δέν ισχύει διά 
τάς υπηρετούσα; εις τά Δημοτικά Νοσοκομεία τοϋ Κρά
τους. Δοθέντός ότι τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς τών υπαλ
λήλων τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ακολου
θεί κατά βάσιν τό Τοιοϋτον τών δημοσίων υπαλλήλων, διά 
τής περιπτώσεως (Κγ) τοϋ παρόντος άρθρου λαμβάνεται 
μέριμνα έπεκτάσεως τών ώς άνω διατάξεων καί έπί τών 
’Αδελφών Νοσοκόμων κ.λ.π. τών Δημοτικών Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων.

“Αρθρον 6.
Κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 παρ. 2 τοϋ Ν. Δ/τος 

3913/58 ώς αύται συνεπληρώθησαν διά τοϋ άρθρου 7 τοΰ 
Ν. Δ/τος 1069/71 θεωρείται συντάξιμος, μέχρι πέντε (5) 
έτη, ό χρόνος πάσης, προϋπηρεσίας, έφ’ ίσυν αϋτη καί καθ’ 
όσον χρονικόν διάστημα απαιτείται ώς προσόν διά τήν προσ- 
ληψιν τοϋ υπαλλήλου εις τήν υπηρεσίαν Δήμου ή Δημοτικοϋ 
Νοσηλευτικοϋ 'Ιδρύματος. Επειδή αί έν λόγω διατάξεις
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δεν έφηρμόσθησαν έτη των ιατρών των προσληφθέντων είς 
τήν συσταθεΐσαν διά τοϋ Ν. Δ/τος 1950/42, παρά τώ Δήμω 
’Αθηναίων, 'Υγειονομικήν ύπηρεσίαν,- διά τοϋ παρόντος 
άρθρου γίνεται αυθεντική έρμηνεία τούτων έπί τώ τέλει 
εφαρμογής των καί έπί των -άπολυθέντων λόγω κατχργή- 
σεως θέσεων ένίων ιατρών (περίπου 3) τής Υγειονομικής 
'Υπηρεσίας τοϋ ρηθέντος Δήμου, διά τήν πρόσληψιν τών 
όποιων εις τήν υπηρεσίαν ταύτην άπητήθη ώς προσόν, δυ
νάμει τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. Δ/τος 1950/1942, δεκαετής 
άσκησις τοϋ ιατρικού έπαγγέλματος. ΑΙ έρμηνευόμεναι δια
τάζεις έχουν ούτω. "Αρθρον 5 παρ, 2 τοϋ Ν. Δ/τος 3913/ 
1968 ώς συνεπληρώθη διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ-,Ν. Δ/τος 
1069/71. «'Ο χρόνος πάσης προϋπηρεσίας, μή περιλαμβα
νόμενης είς τάς ανωτέρω περιπτώσεις, έφ’ όσον αυτή καί 
καθ’ βσον χρονικόν διάστημα απαιτείται ώς προσόν διά τήν 
πρόσληψιν τοϋ υπαλλήλου είς τήν υπηρεσίαν Δήμου ή Δημο
τικού Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος. 'Ως προϋπηρεσία κατά τήν 
παρούσαν παράγραφον νοείται καί ή δικηγορική ιατρική- 
κλπ. ώς καί δ χρόνος προς άπόκτησιν τής είδικότητος τής 
άπαιτοϋμένης ώς προσόν, νοουμένου ώς τοιούτου καί τοϋ 
πρός προαγωγήν παρ’ Έφέταις άπαιτουμένου χρόνου δικη
γορίας παρά Πρωτοδίκαις τοϋ άρθρου 8 παρ. 2 τοϋ Α.Ν. 
1854/1939». ... ~ . :

, . "Αρθρον 7. . _ ;
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προσδίδεται άνα- 

δρομική ισχύς είς-τάς ρυθμιζομένας διά τών άρθρων 1,4,5 
καί 6 τοϋ παρόντος περιπτώσεις, ΰπό τόν περιορισμόν ώς 
πρός τούς έξελθόντας τής υπηρεσίας, τής πληρωμής τής 
συντάξεώς των ή τής κατ’ αύξησιν τοιαύτης άπό τής πρώτης 
τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως 
ή άποφάσεως κανονισμού συνηάξεως. ' t

'■ ‘ ·"· "Αρθρον 8: '··; Γ·-
-.’Διά τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου θεωρείται συν
τάξιμος ή προϋπηρεσία είς ,Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, τών έκ τών νομικών τούτων προσώπων μετατα- 
γέντών υπαλλήλων εις τόν Κλάδον Άσφαλίσεως κατά τής 
Άσθενείας τών Δημοτικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων, 
έπί τοϋ προσωπικού τοϋ οποίου-έφαρμόζονται αί περί συν
τάξεως τών Δημοτικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων δια
τάξεις, ;

- ·- ’ ' ’·"· ; " "Αρθρον 9.
α) Τό κατώτερον δριον τής μηνιαίας συντάξεως τών 

ύπαλλήλ,ων τών δήμων καί κοινοτήτων ή τών μελ.ών τής 
οικογένειας αυτών κλ.π. έχει όρισθή είς πεντακοσίας (500) 
δραχμάς διά τοϋ άρθρου ί τοϋ Ν. Δ/τος 864/1971 (ΦΕΚ 
79 λ').

. β) ’Επειδή ώς γνωστόν, έκτοτε τό κόστος ζωής ηΰξήθη 
κατά πολ.ΰ καί τό κατώτατον δριον τής μηνιαίας συντάξεως 
τών δημοσίων υπαλλήλων, τό συνταξιοδοτικόν δίκαιον τών 
όποιων, κατά κανόνα, άκολουθεΐ καί τό τών ύπαλλήλ.ων τών 
δήμων καί κοινοτήτων, ηΰξήθη είς χλίας τριακοσίας δραχμάς 
διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νόμου 290/76, διά τοϋ παρόντος 
άρθρου επιδιώκεται ή κατά πεντακοσίας (500) δραχμάς 
αΰξησις τού κατωτάτου ορίου τής μηνιαίας συντάξεως τών 
τέως δημοτικών καί κοινοτικών ύπαλλήλ,ων ή τών μελ.ών 
τής οικογένειας αυτών, οίτινες δεν υπερβαίνουν τούς χλίους. 
Σημέιοϋται δτι ή δυσχερής οικονομική κατάστασις τών 
ΟΤΑ δεν καταλείπει περιθώρια διά τήν περαιτέρω αύξησιν 
τοϋ κατωτάτου ορίου.

γ) Αί προμνησθεΐσαι διατάξεις έχουν ώς εξής :
"Αρθρον I Ν. Δ/τος 864/1971 «"Αρθρον I. Ή μηνιαία 

σύνταξις τών 'Υπαλλήλων τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτο- 
δ-.οικήσεως, ή τών μελ,ών τής οικογένειας αύτών δεν δύνα- 
ται νά είναι έλ,άσσων τών δραχμών 500. Συντάξεις κανο- 
νισθεΐσαι κατά τό παρελθόν είς ποσά μικρότερα αύξάνονται

είς τό ποσόν τών δραχμών 500, δι’ άποφάσεως τοϋ' Υπόυρ* 
γοϋ ’Εσωτερικών καταβαλλόμεναι ούτως ηύξημέναι άπό τής 
πρώτης τοϋ μεθεπομένου τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
μηνός». - λ.·,-

"Αρθρον 10,
Διά τοϋ άρθρου τούτου παρατείνονταί αί ύπό τής κείμενη^ 

νομοθεσίας προβλεπόμεναι προθεσμίαι άσκήσεως δικαιώ
ματος συντάξεως ή αύξήσεως κ.λπ., έπί έν έτος άπό τής δη
μοσιεύσεως τοϋ παρόντος. * ’

"Αρθρον 11,

Τό άρθρον τούτο έτέθη κατόπιν τών ύπ’ άριθ. 5/6-3-1974 
καί 5/16—4-1975 σχετικών αίτημάτων τής Πανελλ,ηνίου 
Ένώσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών συνταξιούχων, διά/ 
τήν έπιβίωσιν ταύτης καί τών μελών της Συλλόγων - Ένώ-- 
σεων κατά Νομούς άλλα καί διά τήν ϊσην μεταχείρισή τών 
οργανώσεων τούτων πρός τάς όμοιας τών συνταξιούχων 
δημοσίων^ ύπαλλήλ,ων. "

"Αρθρον 12. - ;

Διά τού άρθρου τούτου. έπιδιώκεται ή ίση μεταχείρισις, 
τών συνταξιούχων τοϋ Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών ‘Υ
παλλήλων (ΚΣΚΥ) κ.λ,π., μετά τών Δημοτικών καί Κοινο
τικών Συνταξιούχων. .

"Αρθρον 13.

Διά τοϋ έν λ.όγω άρ ίρου καταργοΰνται καί τυπικώς αί 
άνίσχυροι, κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 17/1971 άποφάσεως 
τοϋ Συμβουλ.ίου τής· Επικράτειας έξουσιοδοτικαί διατάξεις 
τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 15 τοϋ Α.Ν. 796/1948 ώς άντικατε- 
στάθησαν διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 31 τοϋ Ν. 1974/52, 
ώς καί τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν.Δ. 3896/1958.

'Ωσαύτως καταργοΰνται αί διατάξεις τής παρ. I τοϋ 
άρθρου 15 τοϋ Ν. Δ/τος' 4239/1962 καί άρθρου I τοϋ Ν. 
Δ/τος 864/1971 διότι αί έν αΰταϊς περιπτώσεις ρυθμίζονται 
διά τής διατάξεως τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου I καί άρ
θρου 9 τοϋ παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος. - ’

Αί καταργούμεναι διατάξεις έχουν οΰτω :
"Αρθρον 15 παρ. 3 Α.Ν. 796/1948 ώς άντικατεστάθη 

διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 31 τοϋ Νόμου 1974/1952.
Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 15 τοϋ Α.Ν. 796/1948 

άντικαθίσταται ώς εξής :
«Είς τάς αύτάς διατάξεις δύναται νά ύπαχθή καί τό τα

κτικόν προσωπικόν τών Δημοτικών Νομικών Προσώπων, 
τών Συνδέσμων Κοινοτήτων, τών Συνδέσμων Δήμων καί 
Κοινοτήτων ώς καί τών ’Αγαθοεργών Ιδρυμάτων καί Συν
δέσμων τούτων, διά Βασ. Διαταγμάτων προκαλουμένων ύπό 
τοϋ Υπουργού τών ’Εσωτερικών προτάσει τοϋ οικείου 
Διοικητικού Συμβουλίου».

"Αρθρον 10 Ν. Δ/τος 3896/1958, έφ’ όσον τό προσωπικόν 
τούτο ύπήχθη ή ήθελχν ύπαχθή καί είς τάς διατάξεις τοϋ 
Νόμου 1726 τοϋ 1951 «περί καταστάσεως τών Δημοτικών 
καί Κοινοτικών ύπαλλήλ,ων, ώς αύται έτροποποιήθησαν 
μεταγενεστέρως». Ή ύπαγωγή αύτη δύναται ν’ άνατρέξη 
καί άπό τής χρονολογίας τής προτάσεως τοϋ οικείου οργα
νισμού, έστω καί άν αύτη έγένετο προγενεστέρως τής ισχύος 
τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 15 παρ. I Ν. Δ/τος 4239/1962. «’Εν περιπτώσει 
καθ’ ήν κατά τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας των ένηργοϋντο 
κρατήσεις λ,όγω συντάξεως ύπέρ Άσφαλ.ιστικοϋ ’Οργανι
σμού, αύται άποδίδονται είς τόν νέον άσφαλ.ιστικόν φορέα 
τοϋ ύπαλλήλου».



Άρθρον I Ν.Δ. 864/1971. «Ή μηνιαία σύνταξις των 
'Υπαλλήλων ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή των 
αΐλών τής οικογένειας αυτών δεν δύναται να είναι έλάσσων 
τών δραχμών πεντακοσίων (500).

Συντάξεις κανονισθεϊσαι κατά τό παρελθόν εις ποσά 
μικεότερα αύξάνονται εις το ποσόν τών δραχμών πεντακοσίων 
(500) δι’ άποιράσεως τοΰ 'Τπουργοϋ Εσωτερικών, κατα-

βαλλομεναι ούτως ηΰξημέναι άπδ τής πρώτης τοΰ μεθε
πομένου τής δημοσιεύσεως .τοΰ παρόντος μηνός».

Έν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1976 
— Οΐ 'Υπουργοί

Εσωτερικών Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΌΓΛΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ


