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• ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                    
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ ΤΟΥ 

 

Όσα ακολουθούν περιλαµβάνονται σε δηµοσίευµα ανωτέρου κρατικού 
λειτουργού, υπηρετήσαντος εις το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είδε 
το φως της δηµοσιότητος στα µέσα του 20ου αιώνος. 
 
Κατά την γνώµη µου όσα ακολουθούν είναι και κατατοπιστικά και 
προσανατολιστικά επί του ζητήµατος στο οποίο αναφέρονται, στην 
επέµβαση δηλαδή του Υπουργείου Οικονοµικών προς επίτευξιν 
υπαγωγής των ∆ήµων της Ελλάδος εις την εποπτείαν του, εκκινούν δε 
από την αφετηρίαν της αγάπης προς τον θεσµόν της Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως – οι προσπαθούντες στους ∆ήµους της Ελλάδος και οι 
ειλικρινώς ενδιαφερόµενοι γι’ αυτούς ας τα προσθέσουν στην 
πνευµατική τους οπλοσκευή, τους χρειάζονται θαρρώ στους δύσκολους 
καιρούς µας: 
 

ο 
 
«Εις τον Αναγκαστικόν Νόµον 1538 της 29ης Οκτωβρίου 1950, όστις 
ρυθµίζει τα ζητήµατα των αποδοχών των υπαλλήλων των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, παρεισέφρυσεν, όλως παραδόξως, 
διάταξις κατά την οποίαν οι ∆ήµοι και οι υπό τούτων εξηρτηµένοι 
Οργανισµοί, δηλαδή τα ∆ηµοτικά Νοσοκοµεία, Γηροκοµεία, 
Πτωχοκοµεία, Βρεφοκοµεία, Επιχειρήσεις κλπ. υπάγονται από απόψεως 
διαχειρίσεως και εν µέρει διοικήσεως εις την εποπτείαν του Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
Με την λέξιν «παρεισέφρυσεν» την οποίαν µεταχειρίζοµαι ανωτέρω θέλω 
να είπω ότι δεν ήτο επιτρεπτόν και πρέπον, εις ένα Νόµον ο οποίος 
ρυθµίζει τας κυρίας και προσθέτους αµοιβάς των υπαλλήλων Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τα επιδόµατα αυτών, τον χρόνον 
εργασίας κλπ. να τεθή και διάταξις ρυθµίζουσα άλλως τα της 
διαχειρίσεως και διοικήσεως των ∆ήµων και των υπό τούτων 
εξηρτηµένων Οργανισµών. 
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∆εν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί το Υπουργείον Οικονοµικών να 
υπαγάγη υπό την εποπτείαν του τους ισχυροτέρους εκ των Οργανισµών 
της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 
 
Παροµοίαν διάταξιν είχε θέσει και εις τον Νόµον 787 του έτους 1943, 
περιορίζον την εποπτείαν του µόνον εις τους ∆ήµους. 
 
Ως προϊστάµενος τότε της ∆ιευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
διεµαρτυρήθην εντόνως εις την Κυβέρνησιν η οποία κατενόησε το 
άτυπον της διατάξεως αυτής, αντελήφθη ότι τοιαύτης φύσεως 
επέµβασις του Υπουργείου Οικονοµικών εις τα της διοικήσεως και 
διαχειρίσεως των Οργανισµών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως θα απετέλη 
βαρύτατον πλήγµα κατά του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και 
προήλθεν εις την κατάργησιν αυτής δια του Νόµου 1806 της 5ης 
Σεπτεµβρίου 1944. 
 
∆ια να αντιληφθή κανείς την σηµασίαν και την έκτασιν της δια του περί 
ου πρόκειται νοµοθετήµατος επεµβάσεως του Υπουργείου Οικονοµικών 
εις τα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, παραθέτω τας υπό των οικείων 
Νόµων 281/1936 και 787/1943, εις ους αναφέρεται η σχετική 
διάταξις του Αναγκαστικού Νόµου 1538/1950 παραχωρουµένας εις 
αυτό προς άσκησιν αρµοδιότητας. 
 

1) 
 
Εις την Γενικήν ∆ιεύθυνσιν ∆ηµοσίου Λογιστικού ανατίθεται εφεξής ο 
έλεγχος των διαχειριστικών στοιχείων εισπράξεως και πληρωµών, η 
τήρησις των λογαριασµών και η παρακολούθησις της υπό του ∆ήµου 
ορθής διεξαγωγής της διαχειριστικής και λογιστικής υπηρεσίας. 
 
Ο έλεγχος ούτος ανήκε πάντοτε και σήµερον εις τους κατά τόπους 
(διωρισµένους) Νοµάρχας και ασκείται υπό τούτων δια των 
περιφερειακών διοικητικών υπαλλήλων επαρκώς και κατά τρόπον 
επιτυχή. 
 
Συχνότατα το Υπουργείον Εσωτερικών, ως ασκούν την ανωτάτην 
εποπτείαν, αναθέτει εις τον Επιθεωρητήν Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και 
εις τους ∆ιοικητικούς αυτού Επιθεωρητάς τον έλεγχον της διοικήσεως 
και διαχειρίσεως των ∆ήµων και των υπό τούτων εξηρτηµένων 



∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 117-118 
 

5 
 

Οργανισµών. Και µόνον οσάκις δεν επαρκούν οι ∆ιοικητικοί 
Επιθεωρηταί ζητεί παρά του Υπουργείου Οικονοµικών την αποστολήν 
Οικονοµικού Επιθεωρητού προς έλεγχον της διαχειρίσεως ωρισµένου 
∆ήµου ή Νοµικού Προσώπου ∆ήµου. 
 
Συνεπώς η αφαίρεσις της αρµοδιότητος ταύτης από το Υπουργείον 
Εσωτερικών, µε το οποίον είναι αρρήκτως συνδεδεµένα η εποπτεία και 
ο έλεγχος των πάσης φύσεως Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
αποτελεί οιονεί υπαγωγήν του Υπουργείου των Εσωτερικών υπό το 
Υπουργείον των Οικονοµικών και εµποδίζει την ανάπτυξιν της 
πρωτοβουλίας και ελευθέρας δράσεως των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως. 
 

2) 
 
Επί των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως επιβάλλεται 
άσκησις πλήρους προληπτικού ελέγχου υπό των παρέδρων ή των 
επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή υπό των οικονοµικών υπαλλήλων 
εις ους παρέχεται και αµοιβή οριζοµένη εις ½% επί του ποσού των 
ελεγχοµένων χρηµατικών ενταλµάτων. 
 
Ο προληπτικός έλεγχος τον οποίον καθιερώνει το Υπουργείον των 
Οικονοµικών, ασκείται ανέκαθεν και νυν υπό των (διωρισµένων) 
Νοµαρχών, οι οποίοι ελέγχουν από απόψεως νοµιµότητος, εις 
περιωρισµένας δε περιπτώσεις και από απόψεως σκοπιµότητος, απάσας 
τας αναφεροµένας εις δαπάνας αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων. 
 

3) 
 
Οι προϋπολογισµοί των ∆ήµων και των υπό τούτων εξηρτηµένων 
Οργανισµών υποβάλλονται εις την Γενικήν ∆ιεύθυνσιν ∆ηµοσίου 
Λογιστικού και εγκρίνονται υπό του Υπουργού των Οικονοµικών. 
 
Οι προϋπολογισµοί ούτοι ελέγχονται σήµερον υπό των κατά τόπους 
(διωρισµένων) Νοµαρχών, οίτινες ευρισκόµενοι εγγύτερον των 
πραγµάτων και έχοντες άµεσον και προσωπικήν αντίληψιν των αναγκών 
εκάστης πόλεως, υποδεικνύουν τας ελλείψεις και τας επιβαλλοµένας 
τροποποιήσεις. 
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Το Υπουργείον των Εσωτερικών ανέκαθεν σεβόµενον την ανάπτυξιν της 
πρωτοβουλίας και της ελευθέρας δράσεως των Οργανισµών της 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αφήκεν εις τας ∆ιοικήσεις αυτών πλήρη 
ελευθερίαν εις την διαχείρισιν των τοπικών πόρων και ζητηµάτων, 
δηλαδή ηκολούθησεν αρχήν σύµφωνον προς το πνεύµα και τον θεσµόν 
της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ήτις αρχή αυστηρώς και µετά 
µεγαλυτέρας ελευθεριότητος τηρείται υπό όλων των Κρατών. Τώρα, µε 
ποίας προϋποθέσεις και υπό ποίαν ειδίκευσιν και πείραν θα έλθουν οι 
υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου να εγκρίνουν και συνεπώς να 
τροποποιήσουν και µεταβάλλουν τον προϋπολογισµόν τον οποίον θα 
συντάξη το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον ∆ιδυµοτείχου ή το Αδελφάτον 
οιουδήποτε ∆ηµοτικού Ιδρύµατος δεν δύναµαι να προβλέψω. Πάντως η 
διαδικασία αύτη και µεγίστην δυσχέρειαν και βραδύτητα θα παρεµβάλη 
εις την διαχείρισιν των τοπικών υποθέσεων και έρχεται εις πλήρη 
αντίθεσιν προς την µετά τόσης επιµονής επιδιωκοµένην υπό της 
Κυβερνήσεως αποκέντρωσιν. 
 

4) 
 
Εφεξής οι οργανισµοί εσωτερικής υπηρεσίας των ∆ήµων και των υπό 
τούτων εξηρτηµένων Οργανισµών, δια των οποίων ορίζονται αι θέσεις, 
οι βαθµοί, αι αποδοχαί κλπ. των δηµοτικών υπαλλήλων, θα υπόκεινται 
και εις την έγκρισιν του Υπουργείου των Οικονοµικών. 
 
Η διάταξις αύτη, καθ’ ηµάς, είναι εντελώς ακατανόητος, δεδοµένου ότι 
και αυταί ακόµη αι καθ’ Υπουργεία ωργανωµέναι κρατικαί υπηρεσίαι 
καθορίζουν τας θέσεις και τους βαθµούς των υπαλλήλων των άνευ 
ουδεµίας παρεµβάσεως του Υπουργείου των Οικονοµικών και µόνον εις 
περίπτωσιν καθ’ ην δηµιουργείται δαπάνη εις βάρος του ∆ηµοσίου 
ζητείται η έγκρισις του ως είρηται Υπουργείου. Και ως κρατικαί ακόµη 
υπηρεσίαι αν εξελαµβάνοντο οι Οργανισµοί της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
και ετύγχανον αναλόγου µεταχειρίσεως δεν θα ετίθετο υπό τοιούτους 
αυστηρούς περιορισµούς ο τρόπος της διοικήσεώς των. 
 
Σηµειωτέον ότι οι υπό των ∆ηµοτικών Συµβουλίων ψηφιζόµενοι 
οργανισµοί εσωτερικής υπηρεσίας, δι’ ων καθορίζονται αι θέσεις, οι 
βαθµοί κλπ. των δηµοτικών υπαλλήλων, τελούν σήµερον υπό την 
έγκρισιν του Υπουργού των Εσωτερικών, παρεχοµένην µετά γνώµην 
συµβουλίου αποτελουµένου εξ ανωτάτων υπαλλήλων του Υπουργείου 
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των Εσωτερικών εχόντων, λόγω ειδικεύσεως και πείρας, πλήρη γνώσιν 
των ζητηµάτων της διοικήσεως των ∆ήµων. 
 

5) 
 
Ιδού τώρα και η τελευταία καταληκτική διάταξις: 
 
Εις τας ∆ιοικούσας Επιτροπάς και Συµβούλια των ∆ήµων και των υπό 
τούτων εξηρτηµένων Οργανισµών θα µετέχουν ως µέλη µετά ψήφου 
υπάλληλοι της αρµοδιότητος του Υπουργείου Οικονοµικών, οίτινες 
αντιπροσωπεύοντες τον Υπουργόν των Οικονοµικών, θα υποβάλλουν 
αυτώ σχετικάς εκθέσεις και θα υποδεικνύουν τα τυχόν προς το 
συµφέρον των εν λόγω Οργανισµών ληπτέα µέτρα. 
 
∆ια της εν λόγω διατάξεως νοθεύεται η εκπροσώπησις και η διοίκησις 
του ∆ήµου, η οποία κατά παραδεδεγµένην ανέκαθεν αρχήν τηρουµένην 
και αυστηρώς εφαρµοζοµένην εις όλα τα Κράτη, ανήκει εις Συµβούλιον 
εκλεγόµενον δι’ αµέσου ψηφοφορίας υπό των εχόντων τα υπό του 
νόµου εκάστοτε οριζόµενα προσόντα δηµοτών. 
 
Η διάταξις δε αύτη δεν νοθεύει µόνον την εκπροσώπησιν και διοίκησιν 
του ∆ήµου, αλλά και καταργεί ουσιαστικώς αυτήν ταύτην την Τοπικήν 
Αυτοδιοίκησιν την οποίαν µετά τόσης στοργής περιέβαλλον ανέκαθεν αι 
Κυβερνήσεις και µετά τόσου ενδιαφέροντος εκφράζονται περί αυτής εις 
τας προγραµµατικάς των εκάστοτε δηλώσεις. 
 
Εθεώρησα καθήκον και υποχρέωσιν ως παλαιός διοικητικός υπάλληλος, 
ασχοληθείς επί µακράν σειράν ετών µε τα θέµατα της Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, να εκθέσω τας αντιλήψεις µου, αι οποίαι πιστεύω είναι 
αντιλήψεις όλων των αγαπώντων την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν, ώστε να 
µην παρέλθη απαρατήρητος µία τοιαύτη σηµαντική µεταβολή 
ανατρέπουσα την από της εφαρµογής εν Ελλάδι του θεσµού της 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως υφισταµένην κατάστασιν. 
 
Το ανέκαθεν υφιστάµενον καθεστώς απέδωσε µέχρι τούδε, παρά τας 
κατά καιρούς αντιξοότητας, ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ας µην 
παρεµβάλωµεν λοιπόν µε καινοφανείς διατάξεις και πειραµατισµούς 
προσκόµµατα εις την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν και ας την αφήσωµεν 



ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ   
 

8 
 

ελευθέραν και αδέσµευτον να προχωρήση εις το έργον της δια να 
επιτελέση τον υψηλόν προορισµόν της. 
 
Η άµεσος εποπτεία του (διωρισµένου) Νοµάρχου και η ανωτέρα 
εποπτεία του Υπουργείου των Εσωτερικών παρέχουν πλήρη εχέγγυα δια 
την εύρυθµον λειτουργίαν των Οργανισµών της Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως. 
 
Ευτυχώς, η ανωτέρω σχολιασθείσα διάταξις περιέχεται εις Αναγκαστικόν 
Νόµον, ο οποίος λίαν συντόµως θα τεθή υπό την κρίσιν της Βουλής 
προς κύρωσιν, και ελπίζω ότι και η Κυβέρνησις και σύσσωµος η Βουλή 
θ’ απαλείψη την διάταξιν αυτήν, η οποία καταφέρει βαρύτατον πλήγµα 
εις την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν». 
 

ο 
 

Μένει τώρα να σηµειώσω εδώ ότι το δηµοσίευµα αυτό υπογράφεται 
από τον ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ανδρέα ∆ελήµπαση και 
έχει δηµοσιευθή στο περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκησις(*) το έτος 1950 
υπό τον τίτλο: «Η Τοπική Αυτοδιοίκησις καταργείται». 
 
 
(*)  Το περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκησις εξεδίδετο υπό της «Πανελληνίου 

Ενώσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». Για περισσότερα βλ. 
 

Κώστας Π. Παντελόγλου, 
Περί της Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
του επισήµου οργάνου της Κεντρικής Ενώσεως 
των ∆ήµων και Κοινοτήτων της Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) 
µια επιστηµονική και αυτοδιοικητική προσέγγιση 

(β’ έκδοση επηυξηµένη) 
Εκδόσεις Παντελόγλου, Αθήνα 2010,             
Ντοσσιέ 1, Σελ. 5 και Ντοσσιέ 2, Σελ. 30-31 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ 
πολιτικός µηχανικός εµπ-συγγραφέας 
άλλοτε δηµοτικός σύµβουλος αθηναίων 
και µέλος της αντιπροσωπείας του τεε
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• ΠΡΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ Ή ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΝ                                
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ … 

 
Οι Εκδόσεις Παντελόγλου, µ’ αφορµή την συµπλήρωση 32 χρόνων 
ευδοκίµου – κατά γενική οµολογία – δραστηριότητος στον τοµέα των 
εκδόσεων αυτοδιοικητικού περιεχοµένου και ενδιαφέροντος(1), 
προσφέρουν προς σχηµατισµόν ή εµπλουτισµόν Αυτοδιοικητικής 
Βιβλιοθήκης υπό των ενδιαφεροµένων φυσικών ή νοµικών προσώπων 
τις ακόλουθες 4 εργασίες του Κώστα Π. Παντελόγλου (Μελετητού του 
θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως µε 123 εργασίες στο ενεργητικό 
του, 450 Ντοσσιέ συνολικά): 

 
1) ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

κείµενα παραγόντων της τοπικής αυτοδιοικήσεως της επιστήµης         
και του δηµοσίου βίου δηµοσιευθέντα κατά το παρελθόν 

 
2 Ντοσσιέ 

 
2) ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ – ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Η ΑΡΤΙΩΤΕΡΑ                   

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                     
κείµενα παραγόντων της επιστήµης και της τοπικής           
αυτοδιοικήσεως δηµοσιευθέντα το παρελθόν 

 
3 Ντοσσιέ 
 

3) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ                           
● ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
διαφωτιστικά βιβλιογραφικά σηµειώµατα για δηµοσιευθέντα             
σε ευρωπαϊκά κράτη και όχι µόνον, προερχόµενα εκ της              
«διεθνούς ενώσεως των δήµων» και καταχωρηθέντα κατά                      
το παρελθόν σε περιοδικό τοπικής αυτοδιοικήσεως 

 
1 Ντοσσιέ 
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4) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ            
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ         
κείµενα περιέχοντα παρουσιάσεις αναλύσεις σχόλια και συµπεράσµατα 
για στοιχεία που προσεκόµισαν και γνώµες που διετύπωσαν παράγοντες 
της επιστήµης και της τοπικής αυτοδιοικήσεως κατά την διάρκεια             
του 19ου και 20ου αιώνος, καθώς και αναφορές στις πηγές και                       
σε εκτεταµένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

 
8 Ντοσσιέ 

 
Η τιµή κάθε Ντοσσιέ των τριών πρώτων εργασιών είναι 54,50 Ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 6,50%, ενώ η τιµή κάθε Ντοσσιέ της 4ης εργασίας είναι 
79,50 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6,50%(2). 
 
 
(1) Βλ. Κατάλογος των Εκδόσεων αυτοδιοικητικού περιεχοµένου και 

ενδιαφέροντος, Μονάδα Τεκµηρίωσης και Μελέτης Ζητηµάτων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκδόσεις Παντελόγλου, Αθήνα 2010. 

 
(2) Οι εργασίες του Κώστα Π. Παντελόγλου διατίθενται αποκλειστικά 

από τις Εκδόσεις Παντελόγλου (Αθανασία συζ. Κώστα Παντελόγλου). 
Για πληροφορίες και παραγγελίες γράψτε µας στις διευθύνσεις: 

 
- Π. Χατζηγεωργίου 8, Ν. Φιλαδέλφεια 14341 
- ∆εκελείας 141, Ν. Φιλαδέλφεια 14341 
- E-mail: info@panteloglou.gr 
 

ή τηλεφωνείστε µας στα τηλέφωνα 210/2530463 και 
210/2531983. 
 
 

Κ.Π.Π. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


