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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �010 88 14 922  � 010 88 15 393   info@omed.gr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 0310 517 128 � 0310 517 119 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

28/1998 

“ για τη ρύθµιση των  όρων αµοιβής και εργασίας 

 των εργαζοµένων που απασχολούνται 

 στα Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία όλης της χώρας.” 

 

1. Με την αρ. πρωτ. 035/16.6.1998 αίτησή τους η ΟΥΠΑΕ και οι : ΠΟΥΠΑ, Γενική 

Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πανελλαδική 

Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων, Ροδιακό 

Οργανισµό ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟ∆Α), Σύνδεσµο Ιδιοκτητών 

Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Σωµατείο Εργαζοµένων 

Ιδιοκτητών Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ΚΤΕΛ Ν.Αιτωλοακαρνανίας, .Oµοσπονδία 

Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος ζήτησαν την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για την 

ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται  στα 

Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία όλης της χώρας. Επειδή οι µεταξύ τους 

διαπραγµατεύσεις δεν οδήγησαν σε κατάρτιση  συλλογικής σύµβασης εργασίας 

κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης που είχε κινήσει η εργατική πλευρά µε την 

1/5.1.1998 αίτησή της.  

 

2. Στη διαδικασία της διατησίας άσκησαν παρέµβαση δύο συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, ειδικότερα: 

• Με το αριθ. πρωτ. 4668/15.1.1998   έγγραφό της η ΠΟΥΠΑ  που είχε ασκήσει 

παρέµβαση στη διαδικασία της µεσολάβησης όπως είχε νόµιµο δικαίωµα, και 

συνέπραξε στην αίτηση διαιτησίας. 

•  Με την αριθ. πρωτ. 1030/18.6.1998 η Οµοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος 

άσκησε παρέµβαση στη διαδικασία της διαιτησίας. 
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3. Την 16.6.1998 η Ντοτσικα Μαρία εκλέχθηκα µε συµφωνία των µερών ως 

διαιτητής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 και τον Κανονισµό του 

Ο.ΜΕ.∆  και την ίδια ηµέρα ανέλαβα τα καθήκοντα διαιτητού.    

4. Την 17.6.1998 πραγµατοποιήθηκε κοινή συνάντηση στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆ 

στην οποία έλαβαν µέρος όλοι οι εκπρόσωποι των µερών. 

5. Τα θέµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση είναι όλα όσα αναφέρονται στην 

άτυπη  πρότασή µου για την πρόοδο των συλλογικών διπραγµατεύσεων στο στάδιο 

της διαιτησίας που ενσωµατώθηκε στο πρακτικό της κοινής συνάντησης της 

17.6.1998 και τα οποία εντοπίσθηκαν στα ακόλουθα : 

 

α. Αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων σε ποσοστό 1% επιπλέον  της ΕΓΣΣΕ 

1998, όπως είχε διαφανεί ότι συµφωνείται  κατά τις απευθείας διαπραγµατεύσεις 

µεταξύ των µερών. 

β. Αναπρασµογή των δραχµικών επιδοµάτων που χορηγούνται στους οδηγούς 

αυτοκινήτων χωρίς εισπάκτορα. 

γ. Αναπροσαρµογή του επιδόµατος οδηγών αρθρωτών αυτοκινήτων. 

δ. ∆ιευκρίνηση και ρητή πρόβλεψη για τη χορήγηση του επιδόµατος ισολογιαµού 

στους λογιστές. 

ε. Ειδική αναπροσαρµογή του µισθού του κλητήρα µε βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας 

για την εξοµάλυνση του µισθολογίου του. 

στ. ∆ύο φόρµες για τους φορτοεκφορτωτές  και δύο για τις καθαρίστριες µία θερινή 

και µία χειµερινή. 

ζ. Ένταξη στην κλαδική  ΣΣΕ των όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε που αφορά τον καθορισµό της 

ετήσιας άδειας. 

6. Κατά την διαδικασία των διαπραγµατεύσεων της ∆ιαιτησίας, οι απόψεις των µερών 

συνοψίζονται ως εξής: 

Η  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ δήλωσε ότι εντοπίζονται τα θέµατα προς διαπραγµάτευση 

στα επτά σηµεία που προαναφέρονται ανωτέρω και αποδέχεται τις προτάσεις της  

άτυπης πρότασης της διαιτητού και ιδίως την συνολική αναπροσαρµογή των 

αποδοχών σε µία δόση από 1.1.1998 σε ποσοστό 5% .  
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Επισηµαίνει ότι το µισθολόγιο του κλητήρα πρέπει να συµπληρωθεί µε τα 

µισθολογικά κλιµάκια από 21ο εως το 30ο έτος προϋπηρεσίας διότι η σηµερινή 

κατάσταση οδηγεί σε µείωση αποδοχών και εποµένως προτείνει να χρησιµοποιηθεί   

ο ακόλουθος πίνακας : 

Έτη υπηρεσίας Βασικός Μισθός 

21-22 36,700 

23-24 37,400 

25-26 38,210 

27-28 38,970 

29-30 39,750 

 

Το επίδοµα διαχειριστικών λαθών, προτείνεται να αναπροσαροσθεί σε ποσοστό 3% 

ώστε να είναι πλέον 10% αντί του ισχύοντος 7%.  

Η ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ δήλωσε ότι θα µπορούσε να δεχθεί την ελαφρά  

υπέρβαση των ποσοστών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1998-1999 σε σχέση όµως  µε την άτυπη 

πρόταση της ∆ιαιτητού επιµένει ότι η αναπροσαρµογή των αποδοχών πρέπει να 

υπολογισθεί σε δύο δόσεις. Για τα λοιπά θέµατα επιφυλάσσεται να δεχθεί την 

πρόταση της διαιτητού. 

Επισηµαίνει όµως  ότι για το 1998 δεν µπορεί να δοθεί κανένα διορθωτικό ποσό όπως 

προβλέπει η ΕΓΣΣΕ 1998 - 1999 επειδή το ποσοστό αυξήσεων το 1997 υπερέβαινε 

κατά πολύ εκέινο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1997 και εποµένως δεν νοείται διορθωτικό ποσό. 

Η εργοδοτική πλευρά ανακοίνωσε ότι προχωρεί διαπραγµατεύσεις και καταλήγει σε 

συµφωνία µε την Οµοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος για τις αµοιβές 

φορτοεκφορτωτών που απασχολούνται στα Υπεραστικά Λεωφορεία. Το περιεχόµενο 

της συµφωνίας που προωθείται έχει ενσωµατωθεί στα πρακτικά της κοινής 

συνάντησης της 17.6.1998. 

7. Τα µέρη  λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο των απευθείας διαπραγµατεύσεων 

µεταξύ της εργοδοτικής πλευράς  και της Οµοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος 

συµφωνούν να αποδεχθούν την πλήρη ένταξη στην κλαδική συλλογική ρύθµιση που 
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συζητείται, όλων των όρων αµοιβής και εργασίας που προωθεί η Οµοσπονδία 

Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος εφόσον αυτή ασκήσει παρέµβαση στην διαδικασία της 

διαιτησίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα  άρθρα  4 και 5 του Ν. 1876/90. 

Κατόπιν αυτού και ενόψει της αριθ. πρωτ. 1030/18.6.1998 παρέµβασης της 

Οµοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος οι σχετικοί όροι εντάσσονται στην 

απόφαση αυτή.        

Κατόπιν των ανωτέρω, 

 αφού έλαβα υπόψη µου : 

 

1. Τις οικονοµικές δυνατότητες των επαγγελµατιών και ιδιοκτητών  των 

Υπεραστικών και Αστικών Αυτοκινήτων όλης της χώρας  για αύξηση του 

κόστους εργασίας κατά το 1998 καθώς και  την διαφαινόµενη  γενική σύγκλιση 

απόψεων των µερών για αναπροσαρµογή των αποδοχών των εργαζοµένων σε 

ποσοστό περίπου 1%  περισσότερο από τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ 1997-1998. 

Εποµένως λαµβάνοντας υπόψη την άτυπη πρότασή µου της 17.6.1998 για το  

ποσοστό αύξησης για 5% από 1.1.1998 ή εναλλακτικά για 3,2% και 2,5% για το 

πρώτο και δεύτερο εξάµηνο του 1998 που διευκόλυνε τα µέρη στη σύγκλιση 

απόψεων, εκτιµώ ότι για το έτος 1998 είναι εύλογο να ορισθεί αύξηση 

ποσοσοτού  3% από 1.1.1998 και 2,5% από 1.7.1998 σε συνδιασµό µε την 

διορθωτική ρήτρα της ΕΓΣΣΕ 1998 - 1999.  

2. Την δυνατότητα εύλογης αναπροσαρµογής του δραχµικού ηµερησίου επιδόµατος 

των οδηγών αυτοκινήτων χωρίς εισπράκτορα από 1.7.1998 κατά 100 δρχ ώστε να 

είναι µετριασµένη η οικονοµική επιβάρυνση και η εφαρµογή της από λογιστική 

άποψη.  

3. Τον καθορισµό επιδόµατος ισολογισµού για τους λογιστές και βοηθούς λογιστές 

όπως εφαρµοζεται στην πράξη, που ουσιαστικά δεν θα προκαλέσει αύξηση του 

τρέχοντος κόστους εργασίας. 

4. Την εύλογη αναπροσαρµογή του επιδόµατος διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 

3% από 1.7.1998 ώστε να µετριασθεί το κόστος εργασίας για τους εργοδότες και 

να αµοιφθεί εύλογα η ευθύνη των εργαζοµένων που διαχειρίζονται χρήµατα. 
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5. Την ανάγκη διασφάλισης της ευπρεπούς παρουσίας των καθαριστριών και των 

φορτοεκφορτωτών και  το κόστος της  παροχής  ειδών ένδυσης  το οποίο 

εκτιµάται ότι είναι εύλογο και οικονοµικά εφικτό ενόψει του αριθµού των 

δικαιούχων και του λειτουργικού κόστους που αυτό συνεπάγεται. Ετσι είναι 

εύλογο να προβλεφθεί η χορήγηση δύο ενδυµασιών το έτος µια χειµερινή και µια 

θερινή για κάθε εργαζόµενο αυτής της ειδικότητας .  

6. Την σκοπιµότητα υιοθέτησης ρήτρας των ετησίων αδειών της ΕΓΣΣΕ 1998 η 

οποία περιλαµβάνεται για λόγους διευκρινιστικούς και µόνον, δεδοµένου ότι 

σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1876/90 η ΕΓΣΣΕ 

καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας για τους εργαζόµενους όλης της 

χώρας και εποµένως έχει άµεση και γενική εφαρµογή σε ότι αφορά τους 

θεσµικούς όρους της. Για το ζήτηµα αυτό έχουν ήδη διατυπώσει σχετικές 

διευκρινήσεις και το Υπουργείο Εργασίας (βλ. αριθ. πρωτ. 11990/8.3.90) 

εποµένως είναι εύλογο να περιληφθεί΄ο όρος της ΕΓΣΣΕ για τις ετήσιες άδειες  

και σε συτή τη συλλογική ρύθµιση για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις µεταξύ 

εργοδοτών και εργαζοµένων.   Το ζήτηµα αυτό είχε αναφερθεί ρητά και στην 

ατυπη πρόταση µου  κατά την κοινή συντάντηση της 17.6.1998 και έτυχε της 

συµφωνίας των µερών.      

7. Την ανάγκη να προβλεφθεί µισθολογική εξέλιξη για τους κλητήρες που 

συµπλήρωσαν το 21ο έως και  το 3ο έτος υπηρεσίας  για τους οποίους η απουσία 

ρύθµισης οδηγεί σε µέιωση των αποδοχών τους.  Και για το ζήτηµα αυτό τα µέρη 

είχαν συγκλίνουσα άποψη στην κοινή συνάντηση της 17.6.1998. 

8. Την σκοπιµότητα υιοθέτησης των όρων  αµοιβής και εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών όπως περιέχονται στην σχετική συµφωνία της Οµοσπονδίας 

Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος και της εργοδοτικής πλευράς, έπειτα από την 

παρέµβαση της πρώτης στη διαδικασία της διαιτησίας µε το αριθ. πρωτ. 

1030/18.6.1998 εγγραφό της. Για το ζήτηµα αυτό συµφώνησαν τα µέρη στην 

κοινή συνάντηση της 17.6.1998. 

9. Την αδυναµία των µερών να καταλήξουν σε συµφωνία και κατάρτιση ΣΣΕ και 

την συµφωνία τους να ρυθµισθούν οι όροι αµοιβής και εργασίας στα Αστικά και 

Υπεραστικά Λεωφορεία µε αυτή τη διαιτητική απόφαση.     
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Η απόφασή  µου έχει ως εξής : 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό κίνησης- διοίκησης- 

διαχείρησης και το υπηρετικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων των αστικών και 

υπεραστικών ΚΤΕΛ, όλης της χώρας, συµπεριλαµβάνοµένων και του προσωπικού εν 

γένει του Ροδιακού Οργανισµού ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟ∆Α). 

Αρθρο 2 

Μισθολογικά 

1.  Οι συνολικές νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων που υπάγονται στην απόφαση 

αυτή όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-1997 µε βάση την ∆Α 9/1997 

αυξάνονται απο 1-1-1998 σε ποσοστό 3% και όπως θα ισχύσουν την 30.6.1998 

αυξάνονται κατά ποσοστό 2,5%. 

2.  Ένα ο δέικτης τιµών καταναλωτή αυξηθεί από τον ∆εκέµβριο του 1997 έως τον 

∆εκέµβριο του 1998 σε ποσοστό 3,5% και έως 4,5%, οι βασικοί µισθοί και τα 

ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή θα 

αναροσαρµοσθούν την 31.12.1998  από 1.1.1999 κατα το υπερβάλλον το 3,5% 

ποσοστό και µέχρι της συµπληρώσεως του 4,5%.  Σε περίπτωση που ο δείκτης 

υπερβεί το 4,5% τοτε το πέραν αυτού ποσοστό θα δοθεί την 31.12.1999 επί των 

βασικών µισθών και ηµεροµισθίων  όπως θα έχουν διαµορφωθεί µετά την 

1.7.1999. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

1.  Από 1.7.1998 το επίδοµα των οδηγών αυτοκινήτων χωρίς εισπράκτορα, όπως αυτό 

έχει καθορισθεί στο άρθρο 3 της ∆Α 9/1997 αναπροσαρµόζεται σε 900 δρχ. 

2. Από 1.7.1998 το επίδοµα διαχειριστικών λαθών όπως ρυθµίζεται στο άρθρο 9β της 

∆Α 9/97  ορίζεται σε ποσοστό 10%. 

3.  Στους Λογιστές και βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τη 

σύνταξη του ισολογισµού της επιχείρησης χορηγείται µία φορα΄το έτος επίδοµα 
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ισολογισµού ίσο µε ½ των µηναιών τακτικών αποδοχών χορηγούµενο µέσα σε ένα 

µήνα από την ολοκλήρωση της σύνταξης του ισολογισµού. 

Άρθρο 4 

Μισθολογική εξέλιξη κλητήρων 

Ο βασικός µισθός κλητήρα από την συµπλήρωση του 21ου έως το 30 έτος της 

υπηρεσίας του διαµορφώνεται ως εξής: 

Ετη υπηρεσίας Βασικός Μισθός 

21-22 36,700 

23-24 37,400 

25-26 38,210 

27-28 38,970 

29-30 39,750 

 

Άρθρο 5 

Παροχές σε είδος   

1. Στους φορτοεκφορτωτές  των σταθµών των υπεραστικών λεωφορείων 

χορηγούνται κάθε έτος δύο φόρµες εργασίας,  µια χειµερινή και µια θερινή. 

2. Στους καθαριστές- καθαρίστριες των σταθµών Αστικών και Υπεραστικών 

λεωφορείων χορηγούνται κάθε έτος δύο φόρµες  - ποδιές εργασίας, µία χειµερινή 

και µία θερινή. 

3. Οι στολές εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για το 

προσωπικό των Υπεραστικών Αυτοκινήτων χορηγούνται σύµφωνα  µε τον νόµο 

από τους εργοδότες και τα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την χρήση 

τους, ώστε να διασφαλίζεται η “ ευπρεπής “ παρουσία του προσωπικού.  

Άρθρο 6 

Ετήσια άδεια µε αποδοχές 

1. Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 15 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προύπηρεσία 17 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση 

εξαρτηµένης  εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή τριάντα (30) 
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εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο  ή εικοσι πέντε (25) 

εργασίµων ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο. 

2. Από 1.1.1999, εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών στον ίδιο 

εργοδότη ή προϋπηρεσία 14 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος 

εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο. 

Άρθρο 7 

Αµοιβές φορτοεκφορτωτών 

Για  τους φορτοεκφορτωτές που απασχολούνται στα Αστικά και Υπεραστικά 

Λεωφορεία ισχύουν τα ακόλουθα : 

1. Το βασικό ηµεροµίσθιο των φορτοεκφορτωτών ορίζεται στις  6.700δρχ. 

2. Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί του ως άνω 

βασικού ηµεροµισθίου. 

3. Χορηγείται επίδοµα γάµου σε όλους τους εγγάµους µισθωτούς επί του ως άνω 

βασικού ηµεροµισθίου σε ποσοστό 10%. 

4. Το βασικό ηµεροµίσθιο των δρχ 6.700 προσαυξάνεται µε επίδοµα πολυετούς 

υπηρεσίας επί του ποσοστού 10% για την πρώτη τριετία υπηρεσίας ή 

προυπηρεσίας  στον κλάδο και 5% για τις επόµενες τριετίες και µέχρι ένδεκα 

τριετίες. 

5. Μετά τα προβλεπόµενα στις πααραγράφους 1, 2, 3, και 4 αυτού του άρθρου  οι  

αποδοχές που καταβάλλονται στους φορτοεκφορτωτές διαµορφώνονται σύµφωνα 

µε τον κατωτέρω πίνακα  

ΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠ.ΑΝΘΥ

Γ 

ΕΠ.ΠΟΛΥΕΤ. ΑΓΑΜΟ

Σ 

ΕΓΓΑΜΟΣ 

1-3 6.700 1.005 0 7.705 8.375 

4-6 6.700 1.005 670 8.375 9.045 

7-9 6.700 1.005 1.005 8.710 9.380 

10-12 6.700 1.005 1.340 9.045 9.715 

13-15 6.700 1.005 1.675 9.380 10.050 

16-18 6.700 1.005 2.010 9.715 10.385 
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19-21 6.700 1.005 2.345 10.050 10.720 

22-24 6.700 1.005 2.680 10.385 11.055 

25-27 6.700 1.005 3.015 10.720 11.390 

28-30 6.700 1.005 3.350 11.055 11.725 

31-33 6.700 1.005 3.685 11.390 12.060 

6. Το επίδοµα οικογενειακών βαρών εκ ποσοστού 5% δι’ έκαστον τέκνο που δόθηκε 

µε την 30/81 ∆∆∆∆ Πειραιώς καταργείται, δικαιουµένων των εργαζοµένων 

επιδόµατος κατά τις διατάξεις της περί ∆ΑΟΕΜ νοµοθεσίας και µόνο εκ του 

λογαριασµού τούτου, ανεξάρτητα του προβλεποµένου - καταβαλλοµένου  

εκάστοτε ποσού. 

7. Η παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς του άρθρου 3 της από 12/04/93 ΣΣΕ 

(Π.Κ 14/12-04-93) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 της από 04/04/95  ΣΣΕ         

( Π.Κ 38/6-4-95) καταργείται.    

Αρθρο 8 

Γενική ρύθµιση 

1. Οροι συλλογικών ρυθµίσεων ( συλλογικών συµβάσεων, ∆ιαιτητικών Αποφάσεων) 

και κάθε είδους ρυθµίσεις, που αφορούν τους όρους αµοιβής και εργασίας του 

προσωπικού αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ όλης της χώρας και του 

συγκοινωνιακού φορέα Ρόδου " ΡΟ∆Α", και των φορτοεκφορτωτών οι οποίοι δεν 

καταργούνται ή τροποποιούνται µε την απόφαση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν. 

2. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές στο σύνολό τους και ευνοίκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 

εσωτερικούς κανονισµούς εργασίας ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν 

µειώνονται ούτε µεταβάλλονται. 

Άρθρο 9 

Ισχύς - ∆ιάρκεια 

Η ισχύς της απόφασης αυτής  αρχίζει απο 1-1-1998.  

Αθήνα, 23 Ιουνίου 1998 

Η ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ 


