ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 6/2010
Περίληψη
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της αναγνώρισης
προϋπηρεσίας δημοτικών υπαλλήλων.
Σήμερα 11 Ιανουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-1-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Ι.

Γουναράς
Καλαϊτζίδης

Α.
Γ.
Σ.
Γ.

Aπόντες
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου θέματος για το οποίο
συντάχθηκε πρακτικό συζήτησης προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής και
αποχώρησε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 2/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 3/2010 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 4/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 5/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 7/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Σ. Διαμαντής.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 9/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Μ. Τρανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 10/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 11/2010 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 43/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-12-2009 εισηγητικό
σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με την 731/22-1-07 αίτησή τους οι εργαζόμενοι του Δήμου Βέροιας,
α)Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης, β)Θεοδωρίδης Σάββας, γ)Καραγαβριηλίδης Συμεών,
δ)Κινικλής Μιχαήλ, και ε)Σιανοπούλου Δήμητρα, και με την 4261/28-4-09 αίτησή
του ο εργαζόμενος Κακαφίκας Γεώργιος, ζήτησαν την αναγνώριση της προϋπηρεσίας
τους σε Δημοτικές επιχειρήσεις, ως προϋπηρεσία στο Δήμο Βέροιας.
Το γραφείο νομικών συμβούλων του Δήμου με τις από 6-10-09 και 19-11-09
γνωμοδοτήσεις του εισηγείται θετικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των
παραπάνω υπαλλήλων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 6-10-2009 γνωμοδότηση των
νομικών συμβούλων του Δήμου Α. Μακρυγιάννη και Γ. Παπαστεργίου, με την οποία
αυτή γνωμοδοτούν από κοινού υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των
παραπάνω δημοτικών υπαλλήλων, πρώην υπαλλήλων της λυθείσας δημοτικής
επιχείρησης Τεχνικών Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», αφού αυτοί προσέφεραν μέχρι τη
μονιμοποίησή τους τις υπηρεσίες τους στο νομικό πρόσωπο του Δήμου, που είναι
ΟΤΑ, και όχι στο νομικό πρόσωπο της επιχείρησης για την οποία είχαν αρχικά
προσληφθεί, που ήταν Ν.Π.Ι.Δ.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 19-11-2009
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Γεωργίου Παπαστεργίου, με την
οποία αυτός γνωμοδοτεί υπέρ της αναγνώρισης του συνόλου της προϋπηρεσίας του
δημοτικού υπαλλήλου Γ. Κακαφίκα που του είχε αναγνωρίσει και ο φορέας
προέλευσής του επειδή ο εν λόγω υπάλληλος μεταφέρθηκε στον Δήμο Βέροιας κατ’
εφαρμογή του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ. και των μεταβατικών του διατάξεων, οι οποίες
ρητά ορίζουν «λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους» οπότε εφόσον η
προϋπηρεσία του στην επιχείρηση «Εξόρυξης Κοπής & Επεξεργασίας Μαρμάρων»
είχε αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία από τον φορέα από τον οποίο μεταφέρθηκε στον
Δήμο, δηλαδή την μετατραπείσα σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Βέροιας, δεν υπάρχει πεδίο μη αναγνώρισης της εν λόγω προϋπηρεσίας από το Δήμο
Βέροιας αφού η γραμματική ερμηνεία της διάταξης βάσει της οποίας ο ως άνω
εργαζόμενος κατέληξε στον Δήμο Βέροιας, είναι σαφής και επιπλέον η ratio του
νομοθέτη της παραπάνω διάταξης είναι η μη χειροτέρευση της κατάστασης του
εργαζομένου με τη μεταφορά του στο νομικό πρόσωπο υποδοχής και γι’ αυτό
αναφέρει «λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Είναι αναρμόδιο το Δ.Σ. να λάβει τέτοια απόφαση. Τα
θέματα των υπηρεσιακών μεταβολών είναι αρμοδιότητα της Δημάρχου. Δεν μπορεί
να συζητηθεί θέμα για αναγνώριση προϋπηρεσίας κ.λ.π. στο Δ.Σ. Η Δήμαρχος, που
προΐσταται των υπηρεσιών του Δήμου με τις υπηρεσίες της, να ελέγξει τα
δικαιολογητικά και να αναγνωρίσει αν έχουν ή όχι τις προϋποθέσεις οι υπάλληλοι. Το
Δ.Σ. κακώς θα πάρει απόφαση, αν πάρει.
Δήμαρχος: Δεν είχα κανένα πρόβλημα να λάβω την απόφαση, αυτό που λέει ο
κ. Σκουμπόπουλος είναι γνωστό, έρχεται ως γνωμοδότηση στο Δ.Σ. ακριβώς γιατί
αυτό υπέδειξε η υπηρεσία και στο τέλος συμφώνησαν και οι νομικοί σύμβουλοι.
Ήταν πολύ εύκολο και θα έβγαζα μία θετική απόφαση για όλους τους συνεργάτες, οι
οποίοι άξια εργάζονται στο Δήμο εδώ και χρόνια και οι οποίοι είναι σαφέστατα τα
στοιχεία που υπάρχουν και είναι σαφέστατη και η γνωμοδότηση των δύο νομικών
συμβούλων για τα θέματα.
Σκουμπόπουλος: Ταλαιπωρείτε το Σώμα άσκοπα.
Γ. Παπαστεργίου (νομικός σύμβουλος του Δήμου): Εγώ επί του νομικού
θέματος είχα γνωμοδοτήσει προ καιρού, είπα στη Δήμαρχο οτιδήποτε κρίνει μπορεί

να το φέρνει στο Δ.Σ. για να υπάρχει διαφάνεια. Δεν ζητάει το εισηγητικό απόφαση
του Δ.Σ., τη γνώμη ζητάει αν η εισήγηση της Δημάρχου ή η απόφαση κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να γνωμοδοτήσει το
Δ.Σ, όπως και σε όλα τα θέματα που κρίνει η Δήμαρχος δικαιούται να τα φέρει στο
Δ.Σ. Εδώ θα προαχθούν κάποιοι συνάδελφοι, γιατί να μην το πληροφορηθεί το Δ.Σ.
ποιοι είναι αυτοί και γιατί;
Κων/νος Πουλασουχίδης (Εκπρόσωπος εργαζομένων):Εκπροσωπώ τους πέντε
υπαλλήλους του Ηφαίστου που υπέβαλαν την αίτηση και τους αφορά η πρώτη
γνωμοδότηση του κ. Παπαστεργίου. Είναι ένα θέμα που εκκρεμεί από το 2006 και
δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα. Η άποψή μου είναι, και το γράφω και στην αίτησή μου,
το μεν πρώτο σκέλος είναι καθαρά αρμοδιότητα του Δημάρχου, το δε δεύτερο σκέλος
χρειάζεται απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επειδή ένα θέμα τραβάει σε τόσο
μάκρος και επειδή ενδεχομένως να υπάρξουν και ερωτήματα και είναι και
προεκλογική χρονιά, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο που έρχεται στο Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει
και όχι να αποφασίσει. Σύμφωνα με τον κώδικα, το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητα να
γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά τον Δήμο. Θέλω να επισημάνω σχετικά με την
πληρότητα του φακέλου, ότι ο φάκελος όπως είναι δεν μπορεί να περάσει, με την
εξής έννοια: υπάρχουν τα νομικά θέματα που τα καλύπτει και η γνωμοδότηση του κ.
Παπαστεργίου, υπάρχουν και τα πραγματικά θέματα. Μέσα στο φάκελο πρέπει να
υπάρχει μία βεβαίωση ότι απασχολήθηκαν στον Ήφαιστο, ότι ακολουθούσαν το
ωράριο των υπολοίπων δημοτικών υπαλλήλων, και έπαιρναν εντολή από την
διοίκηση του Δήμου, στοιχεία που είναι πραγματικά. Είναι θέματα υπηρεσιακά για
την πληρότητα του φακέλου διότι είναι αμαρτία να καθυστερήσει και άλλο η επίλυση
αυτού του θέματος. Είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε απορίες και ερωτήματα,
αλλά και παράκληση προσωπική το θέμα επιτέλους να λυθεί διότι αυτοί οι άνθρωποι
για τόσο καιρό βρίσκονται σε εκκρεμότητα και βλέπουν καινούργιους υπαλλήλους να
έρχονται στο Δήμο και να μπαίνουν μπροστά από αυτούς.
Δάσκαλος: Αν πάρει το Δ.Σ. έστω μία απόφαση ή γνωμοδότηση εκ του
περισσού, γιατί ειπώθηκε εδώ μέσα ότι με απόφαση Δημάρχου γίνεται, είναι κακό ή
ενισχύει την οποιαδήποτε απόφαση της Δημάρχου;
Δήμαρχος: Έρχεται για γνωμοδότηση στο Δ.Σ. και στο πλαίσιο της
διαφάνειας και είναι καλό επειδή είναι μία σημαντική αλλαγή να την πληροφορηθούν
όλα τα μέλη του σώματος. Εγώ ούτως ή άλλως θα ήμουν θετική και θα το υπέγραφα,
αλλά είναι καλό να υπάρχει και η γνώμη του Δ.Σ.
Γ. Παπαστεργίου: Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Πουλασουχίδης, έχει δίκιο.
Το θέμα όμως είναι ότι και εγώ στη γνωμοδότησή μου θεώρησα αυτό ως αυτονόητο,
διότι δεν είναι δικό μου ουσιαστικό θέμα να κρίνω. Μπορείτε να πάρετε απόφαση
σήμερα. Δεν χρειάζεται καμία βεβαίωση της υπηρεσίας. Αυτοί οι υπάλληλοι
υπέγραφαν τις πολεοδομικές άδειες τις χρονιές που υποτίθεται ότι ήταν στον
Ήφαιστο, δηλ. ήταν και προσέφεραν δουλειά στην Πολεοδομία. Υπέγραφαν δημόσια
έγγραφα, τι πρόσθετη βεβαίωση να δώσει η υπηρεσία όταν έχει πλειάδα οικοδομικών
αδειών που τις υπέγραφαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι; Εφόσον πληρούσαν αυτά και
αυτό το γνώριζε και η υπηρεσία, γι’ αυτό μου έστειλε και το ερώτημα.
Παυλίδης: Ακούστηκε ότι ήταν υπόθεση του 2006. Ο Δήμαρχος τότε τι έκανε
και δεν αποφάσισε;
Γ. Παπαστεργίου: Το ερώτημα τώρα ήρθε σε μένα.
Σκουμπόπουλος: Απαντώ στον κ. Παυλίδη ότι σε μένα δεν ήρθε τέτοιο θέμα
ποτέ. Και αν ήμουνα Δήμαρχος και είχαν τις προϋποθέσεις, πάλι δεν μπορούσα να
κάνω τίποτε. Τον νόμο καλύπτουμε. Εδώ απόψε κοροϊδευόμαστε, εδώ απόψε
κάνουμε μικροπολιτική. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου είναι συγκεκριμένα, το Δ.Σ.
έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, η Δημαρχιακή Επιτροπή συγκεκριμένες και ο
Δήμαρχος συγκεκριμένες. Αλίμονο αν όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των
υπαλλήλων ερχόταν στο Δ.Σ. για γνωμοδότηση. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει γνώμη
και τι απόφαση. Όταν παίρνει το σώμα για ένα οποιοδήποτε θέμα απόφαση, τη γνώμη
του λέει. Άρα η Δήμαρχος θέλει κάλυψη και ενίσχυση. Δεν είναι πολύ σίγουρη και

θέλει ενίσχυση με την απόφαση του Δ.Σ., ή δεν έχουν τις προϋποθέσεις και το φέρνει
εδώ για να παγιδεύσει το σώμα. Αν έχουν τις προϋποθέσεις και το βεβαιώνει η
υπηρεσία, αν οι νομικοί σύμβουλοι το βεβαιώνουν τότε δεν έχει καμία ανάγκη από
καμία γνώμη του Δ.Σ., αλλιώτικα θα μπερδευτούμε. Θα μπερδέψουμε τις
αρμοδιότητές μας και δεν θα ξέρουμε εδώ μέσα τι γίνεται και θα έρχεται
οποιοσδήποτε υπάλληλος του Δήμου να μας φέρνει να γνωμοδοτήσουμε για να πάρει
μισθολογικό κλιμάκιο.
Πουλασουχίδης: Όσον αφορά την πληρότητα του φακέλου, δηλ. όταν θα
υπογράψει η Δήμαρχος την απόφαση για τη βαθμολογική προαγωγή, θα πρέπει να
έχει σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας. Δηλ. τα στοιχεία που προσκόμισαν οι
υπάλληλοι θα πρέπει να βεβαιώνονται και από την υπηρεσία. Και ο κ.
Σκουμπόπουλος αλλού το παρέπεμψε το θέμα για γνωμοδότηση. Το παρέπεμψε στην
Περιφέρεια. Η Περιφέρεια έβγαλε μία γνωμοδότηση τρεις γραμμές όλες κι όλες με
έναν λάθος νόμο, που κανείς δεν είδε αν αυτός ο νόμος αφορά τη συγκεκριμένη
περίπτωση, και απορρίφθηκε το αίτημα. Κατανοώ ότι όποιος ασκεί εξουσία θέλει να
έχει και την κάλυψη ειδικά σε κάποια θέματα που μπορεί να προκύψουν. Αυτό το
θέμα είναι ειδικό, σας αφορά σαν Δ.Σ., γιατί αφορά μία κατηγορία ανθρώπων που επί
χρόνια δούλευαν τυπικά στον Ήφαιστο αλλά ουσιαστικά ήταν υπάλληλοι του Δήμου,
και θα καλύψει και ένα ηθικό μειονέκτημα που τους έχει προσδώσει ο Δήμος με την
έννοια ότι ενώ είναι τόσα χρόνια στο Δήμο, βλέπουν άλλους υπαλλήλους να είναι
μπροστά. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου για
γνωμοδότηση υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης.
Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 30-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις από 6-10-09 και 19-11-09 γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων του
Δήμου.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 2320/1995
(ΦΕΚ 133/Α΄), του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α΄)
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί υπέρ της αναγνώρισης ως προϋπηρεσίας στο Δήμο Βέροιας της
προϋπηρεσίας των παρακάτω δημοτικών υπαλλήλων σε επιχειρήσεις του Δήμου που
συγχωνεύθηκαν ή μετατράπηκαν σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή λύθηκαν:
α) Των Παναγιώτη Ζαχαρόπουλου, Σάββα Θεοδωρίδη, Συμεών
Καραγαβριηλίδη, Μιχαήλ Κινικλή, Δήμητρας Σιανοπούλου στη λυθείσα δημοτική
επιχείρηση Τεχνικών Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
β) Της συνολικής προϋπηρεσίας του Γεωργίου Κακαφίκα
(συμπεριλαμβανομένης και αυτής στην συγχωνευθείσα δημοτική επιχείρηση
«Εξόρυξης Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου») στη μετατραπείσα σε κοινωφελή
δημοτική επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 6 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19-2-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

