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Θέµα: «∆ωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε µη
κοινοτικούς αλλοδαπούς µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος»

Σας ευχαριστούµε για την µε αριθµ. πρωτ. Π2α/Γ.Π.:οικ106945/20-8-2007
απάντησή σας και για τη µέχρι τώρα συνεργασία σας.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στις 10 Ιουλίου 2007 η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» έλαβε την
αναφορά του κ. ****, στην οποία δόθηκε αρ. πρωτ. 11226. Ο κ. ****, που
κατάγεται από την Αρµενία, είναι ζωγράφος και γλύπτης και ζει και εργάζεται
στην Ελλάδα από το 1996, έχοντας στην κατοχή του σχετική άδεια
παραµονής και εργασίας. Στις 4.10.2000 ο κ. **** έγινε µέλος του
Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) και βάσει της ιδιότητάς
του αυτής λάµβανε κατ’ εφαρµογή των προβλέψεων της ΥΑ
Υ4α/48566/18.5.2005 βιβλιάριο ανασφαλίστου. Σύµφωνα µε τους
ισχυρισµούς του κ. **** από το τέλος του 2006 η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Πειραιώς αρνήθηκε να προβεί σε χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου τόσο σε
αυτόν όσο και στα µέλη της οικογένειάς του, µε την αιτιολογία ότι αυτό
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προβλέπεται µόνο για κοινοτικούς αλλοδαπούς. Ως συνέπεια αυτής της
άρνησης δεν µπορεί να ανανεωθεί ούτε η άδεια διαµονής του κ. ****, επειδή
δεν είναι ασφαλισµένος ούτε σε άλλον φορέα. Ο κ. **** απευθύνθηκε στο
Συνήγορο του Πολίτη µε το αίτηµα της διαµεσολάβησης για την επίλυση του
ζητήµατός του το ταχύτερο δυνατό, επειδή µέλος της οικογένειάς του πρέπει
να υποβληθεί άµεσα σε χειρουργική επέµβαση κι επιπλέον εκκρεµεί η
ανανέωση της άδειας διαµονής του.

ΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σχετικό ερώτηµα απεύθυνε ο ΣτΠ µε το µε αριθµ. πρωτ. 11226/24.7.2007
έγγραφο στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στη Νοµαρχία Πειραιά
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με αριθµ. πρωτ. 6277/23-8-2007 επιστολή της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τµήµα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Νοµαρχίας Πειραιά
µάς γνωστοποιήθηκε ότι
«Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. πρωτ.
Π2α/Γ.Π.οικ.139491/16-11-2006 διευκρινίστηκε στον ανωτέρω ότι δεν
µπορεί να καταταχθεί στην παράγραφο 2β αλλά στην περίπτωση 4β της
σχετικής απόφασης.
Μετά από αίτηµα του ανωτέρω, αυτό διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να µας διευκρινιστεί σε ποια
κατηγορία µπορούµε κατατάξουµε αυτόν.
Η απάντηση από το Υπουργείο ήταν ότι ισχύουν οι διατάξεις του Νόµου
3386/2005.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία µας δεν µπορεί να χορηγήσει
απόφαση προς τον κ. ****, αν δεν µας προσκοµίσει τα σχετικά
δικαιολογητικά, όπως άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
βεβαίωση νοσοκοµείου, κλπ.».
Στη µε αριθµ. πρωτ. Π2α/Γ.Π.:οικ106945/20-8-2007 απάντηση της
∆ιεύθυνσης Κοιν. Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τµήµα Α΄ του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρθηκε σχετικά:
«1. Ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 139491/30-11-2006 (ΦΕΚ
1747 Β΄): «Καθορισµός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών
πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονοµικά αδύνατων πολιτών».
2. Η απόφαση καθορίζει τους δικαιούχους δωρεάν νοσοκοµειακής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, εφόσον δεν δικαιούνται αυτή άµεσα ή
έµµεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και διαµένουν νόµιµα και
µόνιµα στη χώρα.
3. Λαµβάνεται υπόψη το Ν∆ 57/1973, το οποίο αφορά στη λήψη
µέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονοµικά αδυνάτων.
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4. Όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η
Απόφαση ως προς την απόδειξη της οικονοµικής τους αδυναµίας και
ότι διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στη χώρα.
5. Στους Ευρωπαίους Πολίτες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου κατά την διακίνησή τους, τους παρέχεται µε βάση τους
κοινοτικούς Κανονισµούς, η δυνατότητα πρόσβασής τους σε υπηρεσίες
αναγκαίας περίθαλψης στο κράτος υποδοχής και θα πρέπει να είναι
εφοδιασµένοι µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
6. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών ισχύει ο Ν. 3386/ΦΕΚ 212 τ. Α΄
23-8-2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υποχρεούνται να ελέγχουν τα
δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται για τους Έλληνες και
αλλοδαπούς πολίτες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία».

ΙΙΙ. ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ
Το κρίσιµο ζήτηµα που ανακύπτει κατά τη γνώµη του ΣτΠ συνίσταται στο αν
στην κατηγορία δικαιούχων υπό 2Αβ της ΥΑ 139491/16-11-2006
«Καθορισµός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο
σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων
και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών» (ΦΕΚ Β 1747) περιλαµβάνονται µόνο
Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής (οµογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου
ταυτότητας) και υπήκοοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν πρέπει
να συµπεριληφθούν και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι µέλη του
Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις της ΥΑ, είναι δηλαδή ανασφάλιστοι και διαµένουν νόµιµα και
µόνιµα στην Ελλάδα.

ΙV. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΠ
Σχετικά ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει
διαµεσολαβητικής του αρµοδιότητας τα ακόλουθα:

στο

πλαίσιο

της

1. Τα µέτρα κοινωνικής προστασίας του Ν∆ 57/1973, συµπεριλαµβανοµένης
της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (άρθρ. 6), ισχύουν για όλους
τους αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα υπό τις
προβλεπόµενες και για τους Έλληνες προϋποθέσεις.1 Εποµένως, η τελευταία
δεν µπορεί να αποκλείεται σε εκείνους τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων
χωρών που τη δικαιούνται όχι µόνο λόγω του καθεστώτος νόµιµης και
µόνιµης διαµονής, αλλά και επιπλέον λόγω της ιδιότητάς τους ως µελών του
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Σύµφωνα µε το άρθρο 71 παρ. 2 ν. 3386/2005 «Οι διατάξεις του Ν.∆. 57/1973, όπως κάθε
φορά ισχύει για την κοινωνική προστασία, εφαρµόζονται και στους υπηκόους τρίτων χωρών
που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα». Ανάλογα προέβλεπε και το άρθρο 39 παρ. 2 Ν.
2910/2001 ότι «οι διατάξεις του Ν∆ 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική
προστασία, εφαρµόζονται και στους αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα».
Στα µέτρα κοινωνικής προστασίας του Ν∆ 57/1973 περιλαµβάνεται και η δυνατότητα δωρεάν
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, η οποία εξειδικεύεται στην ΥΑ 139491/2006.
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Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος σύµφωνα µε την ΥΑ 139491
(περ. 2Αβ).
2. Υπό το καθεστώς της προηγούµενης ΥΑ Υ4α/48566 (ΦΕΚ Β΄
698/24.5.2005) «Καθορισµός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών
πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών» προβλέπονταν (υπό Α.
Καθορισµός ∆ικαιούχων περ. 2β) ως δικαιούχοι τα ανασφάλιστα µέλη του
Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα µέλη των οικογενειών τους
(σύζυγος και ανήλικα τέκνα), χωρίς αναφορά σε εθνικότητα. Έτσι, παρόλο
που η κοινωνική προστασία που παρεχόταν µε βάση την προηγούµενη ΥΑ
ήταν πιο περιορισµένη, δεν αµφισβητείτο ότι όλα τα µέλη του Επιµελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ακόµη και αυτά που ήταν υπήκοοι τρίτων
χωρών, ήταν δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης υπό τις λοιπές προϋποθέσεις
της εν λόγω ΥΑ.
Αντίθετα µε την τώρα ισχύουσα ΥΑ 139491/2006 διευρύνεται ο κύκλος των
δικαιούχων δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και για πρώτη φορά
αναφέρονται ρητά ως τέτοιοι και οι υπήκοοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αν λοιπόν η ratio της ισχύουσας ΥΑ 139491/2006 είναι να
διευρύνεται η έκταση της παρεχόµενης κοινωνικής προστασίας, είναι
αντιφατικό να περιορίζεται, όπως υποστηρίζει η ∆ιοίκηση, και µάλιστα χωρίς
αιτιολογία, ο κύκλος των δικαιούχων ως προς τις επιµέρους επαγγελµατικές
κατηγορίες και να αποκλείονται από τη δωρεάν περίθαλψη τα µέλη του
Επιµελητηρίου που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.
3. Περαιτέρω, από τον συνδυασµό των διατάξεων υπό 1Α2 και 2Αα-δ3 της ΥΑ
139491/2006 προκύπτει τόσο µε βάση τη γραµµατική όσο και συστηµατική και
τελεολογική ερµηνεία ότι οι υπό 2Αα-δ δικαιούχοι δεν αποτελούν εξειδίκευση
της υπό 1Α, αλλά ξεχωριστή και διακριτή κατηγορία. Ειδικότερα:
α. Ο νοµοθέτης τοποθετεί στο επίκεντρο του 2Αα-δ τις εκεί απαριθµούµενες
επαγγελµατικές κατηγορίες, επιδιώκοντας να τις πριµοδοτήσει µε τη
χορήγηση δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης λόγω περιστασιακής
απασχόλησης. Εποµένως είναι φανερό ότι πρόκειται για αυτοτελείς
περιπτώσεις δικαιούχων δωρεάν περίθαλψης βάσει της κάθε φορά
προβλεπόµενης επαγγελµατικής ιδιότητας. Κατά συνέπεια οι ανήκοντες σε
αυτές τις κατηγορίες είναι αφ’ εαυτών δικαιούχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις (νόµιµη
και µόνιµη διαµονή, οικονοµική αδυναµία, έλλειψη άλλης ασφάλειας). Η
πρόσβασή τους σε δωρεάν περίθαλψη θεµελιώνεται στην ιδιότητα του µέλους
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Η περ. 1Α της ΥΑ 139491/2006 θεσπίζει µια γενική κατηγορία δικαιούχων βιβλιαρίου
δωρεάν νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης βάσει του κριτηρίου του
εισοδήµατος των 6.000 €. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται, εκτός από Έλληνες πολίτες και
ελληνικής καταγωγής (οµογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας), ανιθαγενείς και
υπήκοοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3
Υπό 2Αα-δ προβλέπονται ως δικαιούχοι δωρεάν νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης τα µέλη συγκεκριµένων επαγγελµατικών κατηγοριών (βλ. λογοτέχνες, µέλη του
Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, µουσικοί, τραγουδιστές, λοιποί περιστασιακά
απασχολούµενοι στο θέαµα-ακρόαµα, πρώην βουλευτές), τις οποίες ο νοµοθέτης θεωρεί
κατά τεκµήριο λόγω περιστασιακής απασχόλησης και ασταθούς εισοδήµατος οικονοµικά
ευπαθείς.
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του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει
να αποκλείεται η συγκεκριµένη παροχή σε κανένα µέλος του Επιµελητηρίου
Εικαστικών Ελλάδος, ούτε και σε αυτά που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών,
εφόσον είναι ανασφάλιστοι και διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στη χώρα.
β. Αν οι υπό 2Αα-δ κατηγορίες δικαιούχων προορίζονταν να αποτελέσουν
εξειδίκευση της υπό 1Α, θα τις συµπεριλάµβανε ο νοµοθέτης στην ίδια
παράγραφο, εισάγοντας τις µε τη λέξη «ενδεικτικά» και προσδιορίζοντας
σαφώς ποια επιµέρους κατηγορία εξειδικεύεται.
Στην περίπτωση αυτή, θα εξυπακούετο ότι οι ανήκοντες στις περιπτώσεις του
2Αα-δ. καθίστανται δικαιούχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου τόσο όταν είναι
Έλληνες πολίτες όσο και ελληνικής καταγωγής οµογενείς κάτοχοι ειδικού
δελτίου ταυτότητας, ανιθαγενείς καθώς και υπήκοοι των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου σχετική αναφορά στις
επιµέρους υποπεριπτώσεις της 2Α ενότητας.
Εξάλλου, ακόµη και αν επρόκειτο για τυχόν επαναληπτική αναφορά των
ενδείξεων ιθαγένειας ή καταγωγής της 1Α ανά επαγγελµατική κατηγορία υπό
2Αα-δ, θα έπρεπε να παρατίθενται κάθε φορά µαζί µε τους Έλληνες (2Αγ) ή
τους υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους
ελληνικής καταγωγής οµογενείς κατόχους ειδικών δελτίων ταυτότητας (2Αβ)
και οι λοιπές κατηγορίες της 1Α, όπως οι ανιθαγενείς.
γ. Από τη ρητή αναφορά της υπό 2Αβ διάταξης στα µέλη των κρατών µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους ελληνικής καταγωγής οµογενείς µπορεί
εξίσου να συναχθεί ότι εκτός από τα µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος γενικώς, στα οποία περιλαµβάνονται τόσο Έλληνες όσο και
υπήκοοι τρίτων χωρών, δικαιούνται δωρεάν περίθαλψης και τα µέλη του
Επιµελητηρίου που είναι υπήκοοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
ελληνικής καταγωγής οµογενείς.
δ. Η ρητή αναφορά σε υπηκόους κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ελληνικής καταγωγής οµογενείς, τουλάχιστον ως προς τους ανιθαγενείς, δεν
µπορεί λογικά και συστηµατικά να είναι αποκλειστική. ∆ιότι θα ήταν αντιφατικό
να επιτρέπεται από τη µία σε ανιθαγενείς που έχουν ετήσιο εισόδηµα έως
6.000 € η πρόσβαση σε δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και από την άλλη να µην τους αναγνωρίζεται το δικαίωµα αυτό,
όταν αυτοί είναι µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών και πληρούν τις
υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η ΥΑ 139491/2006.
4. Συµπερασµατικά θεωρούµε σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι η άρνηση της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νοµαρχίας Πειραιά να χορηγήσει
τον κ. ****, τη σύζυγο και τα τέκνα του βιβλιάριο ανασφαλίστου, το οποίο
κατείχαν υπό το καθεστώς της προγενέστερης ΥΑ Υ4α/48566/2006, µε µόνη
αιτιολογία ότι πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο µη κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιβαίνει στην ΥΑ 139491/2006.
Αναφορικά µε τη νόµιµη και µόνιµη διαµονή στη χώρα, που απαιτείται για την
πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, πρέπει να σηµειωθεί
ότι ο κ. **** ήταν κάτοχος άδειας διαµονής από το 1999, τώρα δε φέρει τη µε
ηµεροµηνία 22 Ιουνίου 2006 βεβαίωση κατάθεσης όλων των απαιτούµενων
δικαιολογητικών, πλην της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα για πλήρη
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ασφάλιση ασθένειας, τη θέση της οποίας στη συγκεκριµένη περίπτωση θα
επείχε το βιβλιάριο ανασφαλίστου. Όταν ο κ. **** υπέβαλε αίτηση για
χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου ήταν κάτοχος άδειας διαµονής, την οποία
έπειτα από την άρνηση της ∆ιοίκησης δεν µπόρεσε να ανανεώσει, επειδή
σύµφωνα µε το άρθρο 10 περ. δ) ν. 3386/2005 οι αιτούντες αλλοδαποί πρέπει
να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι δεν
χορηγήθηκε στον κ. **** και τα µέλη της οικογένειας αυτού βιβλιάριο
ανασφαλίστου από κακή ερµηνεία και εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, µε
αποτέλεσµα να µην έχει σταθεί δυνατόν να ανανεωθεί εκ νέου η άδεια
διαµονής του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του από υπαιτιότητα της
∆ιοίκησης. Κατά συνέπεια θεωρούµε ότι για την απόφαση της ∆ιοίκησης επί
του αιτήµατος του κ. **** θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία υποβολής
του αρχικού αιτήµατος τον Ιούνιο του 2006, όταν ακόµη δεν είχε λήξει η άδεια
διαµονής τους και πληρούταν στο πρόσωπό του η προϋπόθεση της νόµιµης
και µόνιµης διαδροµής.

V. ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΠ
H Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» συστήνει, αφού λάβετε υπόψη
τις παραπάνω επισηµάνσεις, να προβείτε στην έκδοση ερµηνευτικής
εγκυκλίου που να διασαφηνίζει ότι και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι
µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος είναι δικαιούχοι δωρεάν
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και βιβλιαρίου ανασφαλίστου κατ’ εφαρµογή
της ΥΑ 139491/2006
Επιπλέον ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να δοθούν σχετικές οδηγίες στη
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νοµαρχίας Πειραιά, ώστε να
προχωρήσει η τελευταία στη χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου στον κ. ****
και τα µέλη της οικογένειας του (σύζυγο, ανήλικα τέκνα), προκειµένου να
µπορέσουν να απολαύσουν δωρεάν παροχές υγείας και να ανανεώσουν την
άδεια διαµονής τους.
∆εδοµένου ότι ο υιός του κ. **** ασθενεί και πρέπει να υποβληθεί άµεσα σε
εγχείρηση, ζητούµε να µας ενηµερώσετε το συντοµότερο δυνατό για τις
ενέργειες και τις απόψεις σας. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη
συνεργασίας σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.

Με εκτίµηση,

∆.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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Κοιν.
Νοµαρχία Πειραιά
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ακτή Ποσειδώνος 14-16
ΤΚ 185 31 Πειραιάς
****
****
****
Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Κωλέττη 14
ΤΚ 106 81 Αθήνα
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