
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ                                

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ   
 

                                                    ΑΠΟΠΑΜΑ  

 Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο ππ’ αξ. 1/20-1-2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λνπηξαθίνπ-Αγ. 

Θενδψξσλ. 
 

                                        Αρηζκός Απόθαζες 9/1 

Θέκα 9
ο
:Περί πρόζιευες ηαθηηθού προζφπηθού όιφλ ηφλ εθπαηδεσηηθώλ 

βαζκίδφλ (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ & ΤΕ). 

  

ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.E.Y.A.Λ.-ΑΓ.Θ (Δι. Βεληδέινπ 47,  Σ.Κ. 20300-

Λνπηξάθη) ζήκεξα 20-1-2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 18:00 ζπλεδξίαζε ην Γ.. 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

109/13-1-2017 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία λφκηκα θαη εκπξφζεζκα επηδφζεθε 

ζε φια ηα κέιε ηνπ. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη 

επί ζπλφινπ επηά (7) ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. βξέζεθαλ παξφληα πέληε (5) ηαθηηθά 

κέιε θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ,  ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 
  

                                             ΠΑΡΟΝΣΕ 

1. Θπκήο Φίιηππνο ,  Πξφεδξνο Γ.. 

2. Πέξξαο σηήξηνο, αλαπιεξσηήο ηνπ θ. Θπκή Μηραήι  

3. Ράηεο ππξίδσλ 

4. Αλησλίνπ Μηραήι 

5. Παππά Υξπζνχια 

6. Παππά Φσηεηλή 

 

                                                                                                 ΑΠΟΝΣΕ 

1. Γφζρνξεο Κσλζηαληίλνο 

 

  Ο Γ. Γηεπζπληήο ζέηεη  ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ ππ ́αξηζκ. 25 κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ  40703/16-12-2016 (Α∆Α62ΑΛ465ΦΘΔ-Φ21)  εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ΟΣΑ θαη Ν.Π.Ι.Γ απηψλ θαη ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θιάδνπ 

∆Δ ηειεθσλεηψλ ζηνπο ΟΣΑ κε ηελ νπνία νη θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα 

αηηήκαηά ηνπο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ,ΤΔ) θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  θαη ειεθηξνληθά ζην Τπ. 

Δζσηεξηθψλ κέρξη ηελ 31-01-2017. 

   Μεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο θαη ηνπο Τπεχζπλνπο Τπεξεζηψλ θαη 

Σκεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο καο ζε πξνζσπηθφ  κε βάζε ηνλ λέν εγθεθξηκέλν 

Ο.Δ.Τ. ηεο Δπηρείξεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην απφ 16-01-2017 Τπεξεζηαθφ 

εκείσκα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή 

δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο ζην νπνίν ζα γίλεη ε πξφζιεςε ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ε θαηαβνιή ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ αλέξρεηαη  θαηά πξνζέγγηζε ζην 
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πνζφλ ησλ 160.000,00 Δπξψ ην νπνίν ζα βαξχλεη ηνπο αλάινγνπο θσδηθνχο Κ.Α φπνπ 

ζα έρνπλ εγγξαθεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο 

                                                εηζεγούκαη  

ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο  γηα ηελ θάιπςε ελλέα (9) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε 

ηαθηηθφ πξνζσπηθφ (ΙΓΑΥ) σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

πξνζνληνιφγην ηνπ Π.Γ.50/2001 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, σο εμήο: 

 

1. Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΠΕ Οηθολοκοιόγοσ.  

 α) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα 

νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ή 

δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) θαη ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.), ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

β) ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα 

παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο 

νλνκαζίαο. 

γ) Όηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ 

πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ ή λνκηθψλ 

κφλν ζπνπδψλ γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ΑΔΠ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλαινγηθά 

γηα πηπρία ή δηπιψκαηα νηθνλνκηθψλ κφλν ζπνπδψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θιάδνο 

είλαη ακηγψο ινγηζηηθφο ή νηθνλνκηθφο. 

2. Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΠΕ Υεκηθού Μεταληθού. 

α) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή ηαπηφζεκν θαηά 

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο, πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

β) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ 

ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ (α), επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε 

πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε 

πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην 

ΑΔΠ. 

3. Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ Ηιεθηροιόγοσ Μεταληθού. 

α) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ 

ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

β) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ 

ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ (α), επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε 

πηπρίν ή δίπισκα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε 

πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην 

ΑΔΠ. 

ΑΔΑ: ΨΡΖ7ΟΡ2Θ-ΙΡ7



4. Δύο (2) ζέζεης  θιάδοσ ΔΕ Τδρασιηθώλ. 
 

α) Γηα ηνπο θιάδνπο ΓΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία 

είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία : 

Γηπιψκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ ή 

Πηπρίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή 

Απνιπηεξίνπ ηίηινπ: 

 – Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή 

– Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή 

– Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

– ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή 

– άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο ησλ παξαπάλσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

β) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ 

ππνςεθίνπο κε ην αλσηέξσ πξνζφλ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην 

ηίηιν ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ 

ζέζεσλ. 

γ) Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ ε θαηνρή 

απνιπηεξίνπ ηίηινπ Δληαίνπ Λπθείνπ, λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηνρή 

πηπρίνπ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Δ.) Β΄ θχθινπ, (παξ. 23, άξζξν 

6, Ν. 3027/2002, ΦΔΚ 152 Α΄). 

5. Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ  Μεταληθού Η/Τ. 

α) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: 

– Πιεξνθνξηθήο 

– Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 

-Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

– Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ 

– Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο 

– Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

– Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο 

– Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

– Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο 

– Σειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Η/Τ (ΠΔ) 

– Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

– Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 

– Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ 

ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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Με ηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα νξίδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερφκελν ηεο 

εμεηδίθεπζεο πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ε αιινδαπήο. 

β) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ απφ 

ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο ππνςεθίσλ κε 

πηπρία ή δηπιψκαηα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα ηεο αιινδαπήο, ζε εηδηθφηεηα πνπ 

νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη 

έγθξηζή ηνπ απφ ην Α..Δ.Π., θαζψο θαη εκπεηξία δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζην 

αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ». 

6. Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΤΕ  Εργάηε Γεληθώλ Καζεθόληφλ. 

Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ θιάδσλ ΤΔ νξίδεηαη ν απνιπηήξηνο 

ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 

580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000. 

7. Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ Σετλοιόγοσ Σροθίκφλ. 

 

Γηα ηνπο θιάδνπο ΣΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ, ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία είλαη 

ίδηα κε ηελ νλνκαζία πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Σ.Δ.Ι., ή λαπηηθψλ αθαδεκηψλ ή 

Κ.Α.Σ.Δ.Δ., πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή 

αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ή λαπηηθψλ αθαδεκηψλ ηεο 

εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 

8. Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ Οηθολοκηθού. 

α) Πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα 

νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ΠΔ 

θαη Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ηζφηηκσλ 

ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

β) ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα 

παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο 

νλνκαζίαο. 

γ) Όηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ 

πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ κφλν ζπνπδψλ 

γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ 

εγθξίλεηαη απφ ην ΑΔΠ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν θιάδνο είλαη ακηγψο ινγηζηηθφο. 

Σo Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. αθνχ έιαβε ππ’ φςηλ ηα ζηνηρεία, 

κεηά απφ ιεπηνκεξή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, 
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                                                αποθαζίδεη οκόθφλα 

 

1. Τποβάιιεη  αίηεκα γηα ηελ θάιπςε ελλέα (9) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ (ΙΓΑΥ) σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο, σο εμήο: 

 Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΠΕ Οηθολοκοιόγοσ   

    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=2) 

 Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΠΕ Υεκηθού Μεταληθού. 
    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=1) 

 Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ Ηιεθηροιόγοσ Μεταληθού. 

    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=2) 

 Δύο (2) ζέζεης  θιάδοσ ΔΕ Τδρασιηθώλ. 

    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=2) 

 Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ  Μεταληθού Η/Τ. 

    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=2) 

 Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΤΕ  Εργάηε Γεληθώλ Καζεθόληφλ. 

    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=2) 

 Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ Σετλοιόγοσ Σροθίκφλ. 

    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=2) 

 Μία (1) ζέζε  θιάδοσ ΣΕ Οηθολοκηθού 

    (θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βάζεη ΟΔΤ=2) 

ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γ. Γηεπζπληή ηεο Δπηρείξεζεο. 

2. Δεζκεύεηαη  γηα ηελ εγγξαθή αθελφο κελ ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ πξνζιήςεηο, 

αθεηέξνπ δε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ εηψλ, 

κε επηβάξπλζε ησλ Κ.Α. εμφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξννξίδεηαη ην 

αηηνχκελν πξνζσπηθφ. 

 

Η παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 9/1/2017 θαη κεηά ηε ζχληαμε ηνπ 

παξαπάλσ πξαθηηθνχ, ππνγξάθεηαη φπσο ν λφκνο νξίδεη. 
 

 

Ο Πξφεδξνο  Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.-Αγ.Θ .               O αλαπιεξσηήο αληηπξφεδξνο Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Λ-Αγ.Θ. 

 

      Θπκήο Φίιηππνο    Πέξξαο σηήξηνο    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Σα κέιε                                  

                                           Ράηεο ππξίδσλ 

 Αλησλίνπ Μηραήι 

 Παππά Υξπζνχια 

                                                                        Παππά Φσηεηλή 
                                                                                                                                                                                                           

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

23-1-2017 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 

                                                                    

                                                         Θπκήο Φίιηππνο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο 

 

ΑΔΑ: ΨΡΖ7ΟΡ2Θ-ΙΡ7


		2017-01-30T12:16:13+0200
	Athens




