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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 20/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 114/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

« Απνδνρή πνζνχ 82.940,00 επξψ Β’  δφζεο 
2020 επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ   Δζσηεξηθψλ 
Γελ. Γ/ζε Οηθνλνκηθψλ Σνπ. Απη/ζεο  γηα 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο 
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
θαη θαηαλνκή πνζνχ 82.815,59 επξψ  Β’ 
δφζεο 2020, βάζεη ηεο αξηζ. 6/2020 
απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ». 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
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δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 11688/21/5-6-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΛΣΔ 

 
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 5) Σνκπνχινγινπ 
Κσλζηαληίλνο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Παπαθψζηα Αλζή 3) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 4) 
εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, 
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ 
παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο 
ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 
«Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο 
ππξίδσλ. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 9ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. 6/2020 (αξηζ. πξση. 10646/28-5-2020) απφθαζε-
εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο (ΓΔΠ) επί ηνπ ζέκαηνο: 
 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2 /2020 πλεδξίαζεο 
ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 

 
                 Απιθ. Απόθαζηρ:6 /2020 
 
                                                                                                 ΠΔΡΗΙΖΦΖ 
 

                                                               «Απνδνρή πνζνχ 82.940,00επξψ Β’  δφζεο 
2020 επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ   Δζσηεξηθψλ 
Γελ. Γ/ζε Οηθνλνκηθψλ Σνπ. Απη/ζεο  , γηα 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο 
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 
θαηαλνκή πνζνχ 82.815,59επξψ  Β’ δφζεο 2020 

         ( κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα 
Σ.Π.Γ. δει. 124,41 επξψ).» 

 
ηε Νέα Υαιθεδφλα  θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα επί ηεο νδνχ Ραηδεζηνχ 21 ζήκεξα 26-
5-2020 εκέξα Σξίηε ζπλεδξίαζε διά πεπιθοπάρ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηηξνπήο Παηδείαο κεηά απφ ηελ κε αξηζ. πξση.9825/20-5-2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
θ. Αλαζηάζηνπ Κσλζηαληηλίδε. 
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ηελ ζπλεδξίαζε παξείρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε  ε  γξακκαηέαο ηεο ΓΔΠ  θα Μνιαθίδνπ 
Αιίθε. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα  επηά (7) κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο αληαπνθξίζεθαλ νη :  
 
 
ΠΑΡΟΛΣΔ                                                                           ΑΠΟΛΣΔ 
Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο  Πξφεδξνο                      Αξγπξνχδεο Κσλζηαληίλνο   
Γνχια Διέλε     Μέινο      
Μειέηεο Γεκήηξηνο Μέινο 
Γηαλλφπνπινο Κπξηάθνο Μέινο  
Σζνχιαο Παπζαλίαο Μέινο  
Ρέππα Νηίλα  Μέινο                           
 
 Ο θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο αλαθέξζεθε:   
 
1ν ΘΔΜΑ: «Απνδνρή πνζνχ 82.940,00επξψ Β’ δφζεο 2020 επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε Οηθνλνκηθψλ Σνπ. Απη/ζεο, γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο 
ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή πνζνχ 82.815,59 Β’ 
δφζεο 2020( κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Σ.Π.Γ. δει. 124,41επξψ) , ζηηο 
ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

 
 

1)ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  Γελ. Γ/ζε Οηθνλνκηθψλ Σνπ.Απη/ζεο  
αξ. πξση. 26143/28-4-2020 έγηλε θαηαλνκή ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο, γηα 
ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

 
2)ην αξηζ. Πξση. @PRTKL@ / 4-5-2020Δηδνπνηεηήξην Δηζεξρφκελνπ Δκβάζκαηνο 
απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ  εκθαλίδεηαη φηη ν ινγαξηαζκφο ηνπ 
Γήκνπ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο πηζηψζεθε κε ην πνζφ ησλ 82.940,00 €, κε 
αξ.  Γξακκαηίνπ  Δίζπξαμεο Νν26285/20 
 

ην πξναλαθεξφκελν πνζφ (82.940,00€ ) γίλεηαη παξαθξάηεζε 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα Σ.Π.Γ. 
δειαδή 124,41€ , επνκέλσο ην θαζαξφ πνζφ αλέξρεηαη ζε  82.815,59€  . 
 
Πξφηεηλε  
1) Σελ απνδνρή ηνπ πνζνχ 82.940,00€ Β΄ δφζεο 2020 επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Γελ. Γ/ζε ΟηθνλνκηθψλΣνπ.Απη/ζεο   (κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα 
δηθαηψκαηα Σ.Π.Γ. δειαδή 124,41€ ), επνκέλσο ην θαζαξφ πνζφ αλέξρεηαη ζε  
82.815.59€ , γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο 
θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 
2) Σελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ σο εμήο: 

 
Α) πίζησζε πνζνχ 38.095,17επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2020 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ & δηάξθεηαο ηζρχνο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 &ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 228/18-11-12 κε ΚΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην Ννκηθφ 
Πξφζσπν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) [1ε ρνιηθή Δπηηξνπή 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο] 

 
Β) Πίζησζε πνζνχ 44.720,42επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2020 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ & δηάξθεηαο ηζρχνο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 228/18-11-12 κε ΚΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην Ννκηθφ 
Πξφζσπν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο)[2ε ρνιηθή Δπηηξνπή 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο]  
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ημείυζη :  ύμθυνα με ηην Τποςπγική Απόθαζη ηα ποζά ππέπει να 
διαηεθούν αποκλειζηικά και μόνο για ηην κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ηυν 
ζσολείυν. 
 
Μεηά ηα αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θάιεζε  ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σα κέιε 
αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηα αλσηέξσ :  
 
 
                                      ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΛ ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
1. Σελ απνδνρή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε 

Οηθνλνκηθψλ Σνπ.Απη/ζεο   χςνπο 82.940,00επξψ (κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο 
ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Σ.Π.Γ. δει. 124,41επξψ ), άξα θαζαξνχ πνζνχ 
82.815,59επξψ. 

 
2.  Σελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ θαη ςεθίδεη : 

 
α. πίζησζε πνζνχ 38,095,17επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ 2020 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ & δηάξθεηαο 
ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 228/18-11-12 κε ΚΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην Ννκηθφ 
Πξφζσπν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) [1ε ρνιηθή Δπηηξνπή 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο] . 
 
β. πίζησζε πνζνχ 44.720,42επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ 2020 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ & δηάξθεηαο 
ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 228/18-11-12 κε ΚΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην Ννκηθφ 
Πξφζσπν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο)[2ε ρνιηθή Δπηηξνπή 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο]. 
 
 
Δηδηθφηεξα ν θ. Γηαλλφπνπινο ελέθξηλε ηελ θαηαλνκή κε ηελ πθηζηάκελε αλαινγία 
(αθνχ κε ηελ δηα πεξηθνξάο έγθξηζε ηεο θαηαλνκήο, δελ είλαη δπλαηή ε 
αλαπξνζαξκνγή ππέξ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηεο Β/ζκηαο), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ε δεκνηηθή αξρή κε έθηαθηε επηρνξήγεζε λα θαιχςεη ηα επηπιένλ έμνδα πνπ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ, ψζηε νη ππνςήθηνη καζεηέο καο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο  λα αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη λα ηνπο παξέρνληαη ηα 
αλαγθαία πιηθά θαη είδε γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία - εξγαζία ηνπο. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 6/2020 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 20/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 6/2020 
απφθαζε ΓΔΠ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Ν.3852/10 
(«Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19, ηελ 
αξηζ. πξση. 26143/28-4-2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη κειέηεζε φια 
ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθυνα 

 
Δγκπίνει ηελ αξηζ. 6/2020 απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π. θαη εηδηθφηεξα απνθαζίδεη:  
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1. Σελ αποδοσή ηεο επηρνξήγεζεο (Β΄ δφζε έηνπο 2020) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ - Γελ. Γ/ζε Οηθνλνκηθψλ Σνπ.Απη/ζεο   χςνπο 82.940,00 
επξψ (κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Σ.Π.Γ. δει. 124,41 
επξψ), άξα θαζαξνχ πνζνχ 82.815,59 επξψ γηα ηελ θάιπςε 
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο. 

 
 

2.  Σελ καηανομή ηνπ πνζνχ θαη εγθξίλεη : 
 
 
Ι. Σελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ πνζνχ 38,095,17 επξψ ζηελ 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν αθνξά θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ  ησλ 
ζρνιείσλ ζε βάξνο ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ ππφ έγθξηζε δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
νηθ. Έηνπο 2020 κε   ΚΑ  02.00.6711.001 (Απφδνζε ζην Ννκηθφ Πξφζσπν 
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ) [ 1ε  ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο]. 
 
 
ΙΙ. Σελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ πνζνχ 44.720,42 επξψ ζηελ 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν αθνξά θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ 
ζρνιείσλ ζε βάξνο ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ ππφ έγθξηζε δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
νηθ. Έηνπο 2020 κε ΚΑ 02.00.6711.001 (Απφδνζε ζην Ννκηθφ Πξφζσπν ρνιηθψλ 
Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ) [ 2ε  ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο]  
 

ημείυζη :  χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηα πνζά πξέπεη λα δηαηεζνχλ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ. 
 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  114/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

  
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 
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                  Δζυηεπική Γιανομή : 

 
- Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο 
- Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
- 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
- Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Σακείνπ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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