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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

αύτών. μελλονσών νά έχϊο-3ώτι ϊιοιχητιχών χράςεων. Μετά
τήν ϊημοτίενσιν τον ϊιατάγματος, έλαίε χώραν χατά τά χε..'Errs τον σχεδίου νόμου «χερί άντικαταστάσεως τον άρθρου
χανονισμένα χατάτααις τών ύχηρετούντων χατά τή/ έναρξιν
58 τον Β.Α. 715/1972 «χερί καιτατάξεως των θέσεων τχισχύος τούτον είς ·3ετεις Α' Κατηγορίας είς ενρντάτην χλίχτικού χροσωχιχού των οργανισμών τοχικής αύτοϊιοικησεως'
ν.αχα χαί έχηχολού-3-ηταν μάλιστα χροαγωγαί είς τον 6α3μόν
•/.αί των τα,ρ' αντοίς ιδρυμάτων xαι νομικών χροσώχων είς'
τον Awv-SvvTOv, Τμηματαρχών
άχολντηριούχων γυμνασίου,
Κατηγορίας χαί Κλάδους, ϊιαβαθμισεως τούτων χαί καθορι
ένιοι τών έχοίων έσννταξιοϊοτή·3ησαν ήϊη. Κατά τών χροασμού των ειδικών -ροτόντων διορισμού εις τάς δόσεις ταύτας».
γωγών τούτων ήσχή·3ησαν αιτήσεις άχνρώσεως ένώχιον τον
Προς τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Συμβουλίου τής ’Εχιχρατείας. έν όψει τών έχίσημαν-3εισών
νχο
τούτον χατά τ’ ανωτέρω χαραίάσεων.
1. Είς 'ίχτέλεσιν τον άρθρον 115 τον Ν.Λ. 1140/19/2.
Έχιβάλλεται
ό·3εν ή νομο-3ετ:χή ρύ-3μισις τον -3έματος
οχερ Ν.Α. άχοτελεί χωίιχοχοίησιν τών μέχρι τον έτους τούτον,
χρός άχοφνγήν ενίεχομένης άνατροχής τών έχί τή βάσει τών
ίοχυονσίών, χίερί: τον χροσωχΆομ. τώνι οργανισμών τοχιχής
ϊιατάςεων τον άρ·3ρον 58 τού Β. Α/τος 715/1972 γενομένω/
αϋτοϊιοιχήσεως διατάξεων έξεϊόθη τό 715/! 972 Β; Α/γμα
χροαγωγών χαί έν γένει χατατάαεων xat έχί τω τελεί ϊιασφοτϊι’ ον κατατάσσονται αί θέσεις τον ταχτικού χροσωχιχού τών
λίσεως τών χτη-3έντων ϊιχαίων λαμβα/ομένοο νχ’ όψει ότι
ΟΤΑ χαί τών rap’ αντοίς ιδρυμάτων χαί νομικών χροσώχων
χατά τον μέχρι σήμερον ϊιαρρεύσαντα χρόνον άχό τής ισχύος
είς χατηγορίας χαί κλάδους, διαβαθμίζονται ανται χαί χαθοτών ϊιατάξεων τούτων έϊημιοοργή-3η ήϊη είς τούς οργανι
ρίζοντα·. τά είϊιχά χροσόντα διορισμού είς τάς θέσεις ταύτας.
σμούς
τοχιχής αϋτοϊιοιχήσεως μετά άλλεχαλλήλονς μεταβοχατ’ αναλογίαν, χρός τά ίσχύοντα, χερί δημοσίων ύχηρεσιών.
λάς (χατατάςεις χροαγωγαί) ύχηρεσιαχον χα·3εστώς τοιαύ2. Κατά την έχεξεργασίαν τον σχεδίου τον ώς άνω Β. Δ/
της έχτάσεως χαί σοβαρότητος ώστε ή τυχόν άνατροχή τον
τος ντο τον ΑΣΑΥ χαί δεδομένου δτι το νχο τον Ύχουργείον
·3έλει
ϊημιονργήσει ά·/αταραχήν ώς χαί ϊυσχερή χροβλήματα.
συνταχθέν σχέϊιον ο εν ϊιελάμβανε ϊιάταξιν χερί ρνθμίσεως
Οντω ϊιά τοΰ αρ-3ρ<χ> μόνον τού τχεϊίον άντιχα-3ίσταται άφ1
τής ϋχηρεσ ιαχής χαταττάτεως τών, χατά τον χρόνον τούτον,
ής ισχνσε τό άρ-3ρον >58 τον Β. Α/τος 715/1972.
ύχηρετούντων είς τους δήμους, ύχαλλήλων έχί βαθμοίς 5ω
Τό άντιχατ3ιστάμενον ά.ρ·3ρον 58 έχει ώς άχολού·3ως:
ή 4ω,__ χεχτημένων απολυτήριον γυμνασίου.. χροσετέθη ντο
«Ρν·3μισις ύχηρεσι-αχής χαταστάσεως-τών-έχ τών ύχηρετούτον (ΑΣΑΥ) είς το σχέδιο·/ τον Β.Α. είϊικόν άρθρον (58J
το.νντων μή χεχττμένων τά ϊιά τον χαρόντος χα-3οριζόμενοι
διά τον όχοίον ρυθμίζεται ή νχηρεσιαχή χατάστασις τών ώς
είϊιχά τυχιχά χροσόντα.
άνω ύχαλλήλων.
Οί χατά τήν έναρξιν τής ισχύος τού χαρόντος νχηρετοΰντες
3 Ή χροαναφερομένη διάταξις (άρ-3ρον 58) Ιτέθη, ώς
έχί 5ω ή 4ω βα-3μώ ύχάλληλοι, οί έμχίχχοντες είς τάς μή
έλέχθη. χατά την συζήτησιν τον σχεδίου Β Α. είς το ΑΣΑΥ,
χατάργονμένας νχό τον άρ·3ρον 126 τοΰ Ν.Α. 1140/1972
τ,ρος ρύθμισιν τής ύχηρεσιαχής χαταστάο ως τών έν λογω
ϊιατάξεις τής χαρ. 2 τον άρ-3ρον 173 τον Β. Α/τος 406/1963
ύχαλλήλων. ώς εηραξεν ό δημοσιοϋπαλληλικός χώδις (Ν.
ώς τούτο συνετληρώ·3η νχό τού άρ·3ρον 12 τού Ν.Δ. 4541/
1811/51) χατά τήν χρώτην εφαρμογήν τον, όστι.ς~ (χώϊιξ)
1966, χατατάσσονται, μετ’ αχόφασιν τού οίχείου ύχσχεσιαχού
ένέταξεν αυτοδικαίως £)1ς την Α' Έαττηγορίαν τούς άνω τού
συμβουλίου
χρίνοντος έχί τή βάσει τών ούσιαστιχών χροσόντων
βαθμού τον είσηγητού νχηρετονντας υπαλλήλους ανεξαρτήτως
αυτών
είς
δέσεις
τής Α' ή Β' Κατηγορίας τού- χαρ’ ω νχητυπικών -ροτόντων, τους ϊέ μέχρι τον βαθμού τον είσηγητού
ρετούν όργανισμού χαί έχί τώ όν χέχτη/ται βα-3μώ.
νχηρετονντας χαί μή χεχτημένους τά χροσόντα τής Α' Κατη
Ό νχό τών χατά τό χροηγονμενον έϊάφιον χατοττασσομένων»
γορίας, ένέταξε δι’ άποφάσεως τον οίχείου 'Υπουργού, μετά .
Ϊιανν3είς
χρόνος νχηρεσίας είς τούς βαθμούς, ονς ήϊη χατεσύμφωνο·/ γνώμη·/ τον αρμοδίου υπηρεσιακού σνμίονλ'.ον, αναχονν. λογίζεται ώς' ϊιαννθεϊς είς τάς ·3έσεις χοτί τούς βα
λόγως τής ίχανότητος χαί τών ουσιαστικών χύτών προσόντων,
θμούς είς οΰς νύ·/ χατατάσσονται. λαμβάνεται ϊέ νχ’ όψιν διά
είς την Α' ή Β' Κατηγορίαν.
4.
Αιά τον άρθρου 58 τον είρημένσυ Β. Δ/τος οί χατά τήν τήν χεραιτέρω βαθμολογικήν χαί μισθολογιχήν έξέλιξιν
αύτών».
έναρξιν τής ισχύος τούτον (24.11.1972) νχηρετοΰντες έχί
5ω ή 4ω βαθμώ υπάλληλοι τών δήμων οί κεχτημένοι άτχολντήρ'.ον γνμνατίον. κατατάσσονται μετ’ άχόφασιν τον οίχείου
υπηρεσιακού συμβουλίου, χρίνοντ-ος έχί τή βάσει τών ουσια
στικών προσόντων αυτών είς θέσεις τής Α' ή Β' Κατηγορίας
■τον παρ’ ω υπηρετούν όργχ/’.ομοΰ χαί έχί τω ον χέχτηνταί
βαθμώ. Ουτω βάσει 'τής διατάξεως χυτής χατετάγησαν βίς
τήν Α' Κατηγορίχ/ χερί τους 850 χεείχον νχαλλήλονς έχί
βαθμοίς 5ω ή 4ω τών ϊήμων, χολλοί ϊέ έξ χυτών <έν συνεχεία
κατέλαβαν διά χροαγωγής τον βαθμόν τού Διευθυντού χαί έτε
ροι έσυνταξιοδοτήθησαν.
’Επειδή τό Συμβούλων τής ’Εχιχρατείας είς S παρεπέμφθη
το 715 Β. Α/γμα ηρό τής ϊημοτιεώσεώς τον ϊιά νά ύποστή
τήν ίέουσαν έχεξεργασίαν ώς προς τή·/ νομιμότητα του, ϊιετυπωσε τήν άποψιν (όράτε άχό 20/9/72 σχετιχήν έχθεσιν χραχτιχών σννεϊριάτεων τον Σνμίονλίου τής ’Εχιχρατείας) ότι
αί ϊιατάςεις τον άρ·3ρον 58 τούτον έτέ-3ησαν χα·3·’ νχέρδασιν
έξουτιοϊοτήτεως τον άρ·3ρον 115 τον Ν. Α/τος 1140/1972
«χερί τροχοχοιήσεως τυμχλτρώσεως χαί χωϊιχοχοιήσεως είς
ένιαίον χείμενον νόμον τών χερί χαταττάτεως ϊημοτιχών χαί
χοινοτιχών ύχαλλήλων ϊιατάςεων»
ϊο-3έντος ότι έν αυτώ
ονϊείς έγέ'/ετο λόγος χερί έντάςεως. έν συνεχεία ϊέ ή ϊιοίχητις μή ϊετμευομένη έχ τής γνωμοϊοτήτεως τον Σνμζονλίον
τής Εχιχρατείας ήτις άχοτελονσα ονσιώϊη τυχόν τής ϊιαϊιχασίας χαταρτίσεως τών χανονιστιχών ϊιαταγμάτων έχει
συμίονλεντιχον χαραχτήρα, ιεχώρητεν είς τήν ϊημοσίεντιν τοΰ
ϊιατάγματος τούτον ώς είχε, χωρίς νά λάίη νχ’ όι^.ν ότι αί
έχιτημαινόμεναι νχό τον Σνμδονλίον τής ’Βχιχροττείας χοφαόάσεις «τελείται χα·3’ νχερίασιν έξονσιοϊοτήσεως ϊιατάξεις»
ήϊύναντο ένϊεχομένως νά χλσνίσωσι τό χάρος τών, έχί τή όάσει

Έν Άθήνχις τή 28 Μαρτίου 1975
Οι Ύχονργοί
Προεδρίας Κνβερνήσεως
Έχί τών ’Εσωτερικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άνιτχαταστάσεως τού άρθρου 58 τού Β.Α. 715/1972
«χερί χατατάξεως τών θέσεων ταχτικού χροσωχιχού τών
’Οργανισμών Τοχιχής Αϋτοϊιοιχήσεως χαί τών χαρ- αντοίς
ίϊρυματων χαί νομικών χροσώχων είς χατηγορίας χαί κλά. δονς, ϊιαβαθμίσεως τούτων χαί καθορισμού τών ειδικών
χροσόντων διορισμού εις τάς θέσεις ταύτας.
“Αρθρον μόνον.
Το άρθρον 58 τού Β.Α. 715/1972. άντιχαθίσταται. άφ’
ής ίσχυσεν, ώς άκολούθως:
«Ο! κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τού χαρόντος νχηρετούντες. εχι 5ω ή 4ω βαθμώ χαί μή χεχτημένοι χτνχίον άνωτάτης σχολής ύχάλληλοι τών δήμων τών έχόντων. βάσει τής
έχισήμυυ άχογραφής. χραγματιχόν χληθυσμόν άνω τών χέντε
χιλιάδων καί τών χαρ’ αντοίς ιδρυμάτων χαί νομικών χροσώ
χων, κατατάσσονται είς θέσεις τής Α' ή Β' χατηγορίας τού
χαρ’ ω ΰχηρετούν οργανισμού χαί έχί τώ όν χέχτηνταί βα
θμώ. μετ’ άχόφασιν τού οίχείου ύχηρεσιαχού συμβουλίου, χρί
νοντος έχί τή βάσει τών ούσιαστιχών χροσόντων αύτών. ·Ή
άχόφασις αντη δημοσιεύεται ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως, μερίμνη τού Νομάρχου. Ό ύχό τών οΰτω χατατασσο-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ιπί τοϋ σχεϊίου νόμου «περί συστάσεως 'SέjiG>v υπαλλήλων
παρά τώ 'Γπουργειω Έσωτερ ιν,ών».
Προς τήν Ε' ’Αναϋεωρητ ιχήν Βουλήν των Ελλήνων

Διά τοϋ Ν. Δ/τος 18/1968 (ΦΕΚ 280/2.12.1968)
ζτηργη-^τ; ό Κρατικός Οργανισμός Μ ηχ αν ημάτων Δημοσίων
Εργων (Κ.03Ι.Δ.Ε.) -/.at απασα ή κινητή καί ακίνητος πεουσία αύτοϋ περιήλθεν εις το ’Ελληνικόν Δημόσιον. Ποι
ούμενη καί ϊιαχειριζομέ.η ύπο τον ’ 1 πουργειου Εσωτερικών,
'ΰτως εις τό Γπουργείον τον το περιήλθον παντός είϊ'.υς

τισκευαστικοϋ φορέως απάντων τών μηχανημάτων, οχημάτων
/.π. τον Υπουργείου, Ηαχειρίζεται όϊοποιητικά καί λοιπά
ηχανηματα—οχήματα παντός είϊονς καί ανταλλακτικά καί
νικά μηχανημάτων—οχημάτων καί έργαλειομηχανών, αξίας,
ών τελενταίων τούτων, 500 εκατομμυρίων ϊραχμών περίπου.
Εύνόητον είναι ότι, εκ τής κανονικής καί εύρυθμον λει-ουργίας. τού. Κεντρικού Εργοταξίου, έξαρσάται καί ή άποοτική έκμετάλλευσις τον μηχανικόν έξοπλισμοϋ τον Ύπουρείον ’Εσωτερικών. Έκ τής μέχρι τούϊε λειτουργίας τον
τγοταξίου τούτον Ηεπιστώθη ή έλλειψις ίϊίας κατηγορίας
ταλλήλων, κεκτημένων είϊικάς γνώσεις καί εμπειρίαν έπίθεάτων εργοταξίου, τόσον άττο πλενράς αύτοϋ ώς έπισκευαστιής μονάϊος, όσον καί άπό -λενράς τον κατ’ έξοχήν ϊιαχει.σττκαύ χαρακτήρας μηχανημάτων—οχημάτων .και άνταλλστικών—ολικών αυτών, αξίας έκατοντάϊων εκατομμυρίων.
Διά τον ώς άνω σχεϊίον νόμον έπιϊιώκεται ή πλαισίωσις
ού Κεντρικόν ’Εργοταξίου τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών,
ίϊίας, κατηγορίας υπαλλήλων, κεκτημενων είϊικάς γνώεις καί εμπειρίαν, ώστε ή λειτουργία τούτον νά ουαταστή
λέον εύρυθμος καί άποϊοτική,
Είϊικώτερον, ύπό τών έπί μέρους ϊιατάξεων τον σχεϊίον
νμον ρυθμίζονται τά έξής:
,1. Διά τον άρθρου 1 τροίλετεται ή σύστασις 5 θέσεων
ακτικών υπαλλήλων παρά τώ 'Γπουργειω ’Εσωτερικών, έπί
αθμοίς ΙΟω—6ψ, ύπαγομένων εις ιϊιον Κλάϊον καί θεσπίτται- ώς είϊικόν προσόν ϊιά τον Πορισμόν εις τάς θέσεις
αύτας ή γενική γνώσις έτσι τού τρόπου λειτουργίας έργοαξίων γενικώς ή άποθηκών υλικού μηχανημάτων. Ούτω προστκάται βασίμως ότι, πλαισιωμένου τον Εργοταξίου ϊι’ ύαλλήλων έχάντων έξειϊικευμένας εις τάς άρμοϊιότητας αύοΰ, γνώσεις, θά βελτιωθή σημαντικώς καί άποϊοτικώς ή
ειτουργία αύτοϋ.

τέρω, ϊιά τής zap. 2 τού άρθρου παρέχεται ϊυνατόπης έντάξεως τών μεταταγησομένων υπαλλήλων εις ίαθμόν άνάλογον προς τον συνολικόν χρόνον υπηρεσίας τούτων, ίνα οότω ζαρασχεθοϋν βαθμολογικά, κυρίως ϊέ οικονομικά κίνη
τρα. ϊιά ζαροχήν ύζ’ αύτών έτι άζοϊοτικωτέρου εργου^Ένταϋθα. σημειούται ότι, οί εν λόγω υπάλληλοι, καίτοι άπό
τού ϊιορισμού των. ζρό 20ετ!ας περίπου, έκτελούν τά ώς άνω
καθήκοντα ικανοποιητικούς, εν τούτοις ένετάγησαν εις θέσεις
φυλάκων, κατ’ εφαρμογήν τών ϊιατάξεων τού Ν. Δ. 169/
1969. ενεκα τού ότι έστερούντο τού άζαιτουμένου τυπικού
προσόντος άζολυτηρίου Γυμνασίου, ζρός ένταξιν εις τήν Β’
Κατηγορίαν. Ή ένταξίς των εις τάς θέσεις Γ1 Φυλάκων
έγένετο απλώς ΪΓ υπηρεσιακήν τακτοζοίησιν αύτών. οίτινες
ούϊέποτε έξετέλεσαν καθήκοντα φυλάκων.
Τέλος, ϊιά τής παραγράφου 3 τού άρθρου 2 προβλέπεται όπως at κενούμεναι θέσεις τού Κλάϊον Γ1 Φυλάκων, συν
έπεια μετατάςεως, ώς άνω, τών εις αύτάς μπηρετούντων
υπαλλήλων, καταργούνται καί τούτο, προς αποφυγή; ίαπανών
τού κρατικού προϋπολογισμού έκ τής πληρώσεως -τών έν λό
γω θέσεων, ϊιά ϊιορισμού νέου προσωπικού.
I

ΙΕν Άθήναις τή 24 Απριλίου 1975
Οί Υπουργοί

Προεϊρίας Κυβερνήσεως
■ Γ. ΡΑΛΛΗΣ---------

’Εσωτερικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συστάσεως θέσεων υπαλλήλων παρά τώ 'Γπουργείψ
’Εσωτερικών.
"Αρθρον 1.
Σύστασις θέσεων.—Π ρΟσόντα,
, 1. Συνιστώνται παρά τφ 'Γπουργείψ τών ’Εσωτερικών
πέντε (5) θέσεις τακτικών υπαλλήλων Β' Καττ^γορίας έπί
βαθμοίς 10<ρ—6φ υπαγόμενοι εις ίϊιον Κλάϊον υπό τήν ονο
μασίαν Β3 Κλάϊος Σημείωσών ΊΓλικοϋ Μηχανημάτων. ·
2. Ώς είϊικόν προσόν ϊιά τόν Πορισμόν εις τάς άνω*
τέρω θέσεις, πέραν τών ύπό πού νόμου προϊλεπομένων τυ
πικών προσόντων ϊιά τήν κατάληψιν θέσεων Β' Κατηγορίας
ύπαλλήλων, ορίζεται ή γνώσις- 'τού τρόπου λειτουργίας εργο
ταξίων γενικώς ή αποθηκών υλικού μηχανημάτων. _
>
ι

”Αρθρον 2..
,.

*

' .

Πλήρωσις θέίεων.

1.
Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν ,τοΰ παρόντος αί εν άρθρω 1 τού παρόντος θέσεις ϊύναται νά πληρωθώσι καί ϊιά
μετατάξεως όπαύ.λήλων τοϋ Γ' Κλάϊου Φυλάκων τού Κεν
τρικού Εργοταξίου τοϋ Υπουργείου Εσωτερικών, άσχολου2.
Διά τής zap. 1 τού άρθρου 2 θεσπίζεται ή ϊυνατό- μένων, τουλάχιστον έπί τριετίαν εις έργασίας καταγραφής ή
ϊιακινήσεως υλικού μηχανημάτων.
ης όπως, κατά την πρώτην εφαρμογήν τον σχεϊίον, αί συντώμεναι θέσεις Σημειωτών πληρωθούν ϊιά μετατάξεως : 2. Οί μετατασσόμενοι ϊύναται νά έντάσσωνται κατά τάς
ταλλήλων τού Κλάϊον Φυλάκων τού Κεντρικού ΈργοταΠατάξεις τού άρθρου 10 τοϋ Ν_Δ. 287/19ί74 εις όαθμόν
ίου. Ή ρύθμισις χύτη κρίνεται σκόπιμος καί αναγκαία,
άνάλογον προς τόν χρόνον άπασχολήσεως έκαστου εις εργα
ότι οι έν λόγω ύζάλλήλet νύν, λόγω έλλείψεως ετέρου
σίας καταγραφής ή ϊιακινήσεως υλικού μηχανημάτων.
Ξειϊικευμένου ζροσωζικού. έκτελούν άζαντα τά καθήκοντα
3. Θέσεις πού Γ Κλάϊου Φυλάκων, κενούμεναι λόγω μετα
ών συνιστωμένων θέσεων, ϊηλονότι άσχολούνται μέ την ϊιατάξεως
τών έν αΰταίς ύπηρετούντων ύπαλλήλων, κατά τάς
είρισιν τών ζάσης φύσεως υλικών, υγρών καυσίμων, στερεών
Πατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, καταργούνται.
οιούτων, γραφικής όλης, έζιζλων καί σκευών, μέ τήν χορήησιν καί σύνταξιν παραστατικών ζάσης φύσεως ϊιαχειρίσεως
rΑρθρον 3.
ρομηθευομένων νέων μηχανημάτων, οχημάτων καί αύτοκινήΈναρξις ισχύος,
ων, μέ τήν ζαρακολούθησιν έκτελέσεως τών ϊιαταγών τού
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής ϊημοσιεύσεως αύ
Γζουργείον άφορωσών εις τήν έζισκευήν τού μηχανικού έξο
τοϋ ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυίερνήσεως.
λισμού, μέ τήν ϊιεκζεραίωσιν άζάσης τής αλληλογραφίας,
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χούσης r/έσιν μέ θέματα τεχνικού ζεριεχομένον, μέ τήν συγέντρωσιν στοιχείων καί τεχνικήν έζεξεργασίαν αύτών, μέ
; ·
Οί Υπουργοί
ήν ϊεί-αίωσιν καί είσπραξιν μισθωμάτων, τήν τήρησιν καρΠ οοεϊρίας Κυβερνήσεως
’Εσωτερικών
ελλών καί γενικώς μέ ζάντα τά θέματα λογιστικού καί Παειριστικού ζεριεχομένον τοϋ Κεντρικού Εργοταξίου. Περαι
·.·. γ. ΡΑΛΛΗΣ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

