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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

υνεδρίαςθ 20θ
Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 138θ
τθν Ακινα, ςιμερα ςτισ 10-11-2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15:00 μμ., ζλαβε χϊρα διά
τθλεδιάςκεψθσ, ςε εφαρμογι τθσ από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Αϋ/11-3-20), θ τακτικι ςυνεδρίαςθ
τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, φςτερα από τθν υπ’ αρικ. πρωτ: 940091/8-11-2021 (ΟΡΘΘ
ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ: 935531/5-11-2021), πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου τθσ, θ οποία
κοινοποιικθκε νόμιμα ςτα μζλθ τθσ ςτισ 8-11-2021.
Θζμα 4ο
Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και δαπάνθσ διεξαγωγισ τριιμερου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τίτλο
«Θ υνεκπαίδευςθ ςτθν Σζχνθ», με αφορμι τθν 3θ Δεκεμβρίου – Παγκόςμια Θμζρα Ατόμων με
Αναπθρία
τθν τθλεδιάςκεψθ ςυμμετζχουν:
Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κα Μαρία (Μαίρθ) Βιδάλθ
Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κοσ Χαράλαμποσ Ραςςιάσ (Χάρθσ Ρϊμασ)
Σα τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κκ.:








Λεονάρδου Πολυτίμθ
Βλάχοσ Γεϊργιοσ
Βοϊδονικόλασ ταφροσ
Μπαρμπαγιάννθ Ευγενία
Αυλωνίτου Χρυςάνκθ
Βαρζλθ-εφανίδθ Ηωι
Βαςιλοποφλου Ελζνθ

Σα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κκ Βλάχου Γεωργία,
Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Αγγελοποφλου Μαρία, Ηζρβα Μαρία, Αλμπάνθσ Ευάγγελοσ, ΑβραμίδουΛαμπροποφλου Ανδριανι.
Απόντα είναι τα τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κκ. Βάρςου Μαργαρίτα,
Δαλιάνθ Φωτεινι, Κουτςογιαννόπουλοσ Θεόδωροσ, Αδαμοποφλου Γεωργία, Λυμπζρθ Ελζνθ,
Γιομπαηολιάσ Γεράςιμοσ, Δθμθτρίου Γεϊργιοσ, Σηιμεροσ Γλαφκοσ-Ακανάςιοσ.
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Χρζθ Γραμματζα τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, εκτελεί θ υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ
Αττικισ, κα Ευαγγελία Πουρναρά.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία κακϊσ ςτθν τθλεδιάςκεψθ ςυμμετζχουν 15 από τα 17 μζλθ τθσ
Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ και Αντιπεριφερειάρχθσ Πολιτιςμοφ
κα. Μαίρθ Βιδάλθ παίρνει τον λόγο και ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ για τα εξισ:
Έρνληαο ππόςε:
1.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-6-2010), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2.
Τε κε αξηζκ. πξση. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΔΚ 1661/η.Β’/11-05-2018) απόθαζε ηνπ
Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηίηιν: «Έγθξηζε ηεο 121/2018 απόθαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζεο-επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ
Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».
3.
Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 696452/05-11-2019 (ΦΔΚ 930/η. Υ.Ο.Γ.Γ./06-11-2019) απόθαζε
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί νξηζκνύ Θεκαηηθώλ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ.
4.
Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 722070/12-11-2019 (ΦΔΚ 4258/η. B’/20-11-2019) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο πεξί αλάζεζεο θαη κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Πεξηθεξεηαθνύο
Σπκβνύινπο θαη ηνλ Δθηειεζηηθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
5.
Τελ ππ’ αξ. πξση. 624277/31-08-2020 (ΦΔΚ 699/Υ.Ο.Γ.Γ./01-09-2020) απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Παξάηαζε ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο»
6.
Τελ ππ’ αξ. 1002357/28-12-2020 (ΦΔΚ 1077/η. Υ.Ο.Γ.Γ./29-12-2020) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο πεξί παξάηαζεο ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
7.
Τελ ππ’ αξ. πξση. 64844/26-01-2021 (ΦΔΚ 54/Υ.Ο.Γ.Γ./29-01-2021) απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Οξηζκόο Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Πνιηηηζκνύ-Τξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξ. 457959/01-07-2020 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Αλάζεζε θαη
Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Πεξηθεξεηαθνύο Σπκβνύινπο θαη ζηνλ Δθηειεζηηθό
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο»
8.
Τελ ππ’ αξ. 301/16-12-2020 (ΑΓΑ:6HB17Λ7-5KB) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Αηηηθήο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 θαη
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 2021».
9.
Τελ ππ’ αξ. πξση. 112945/30-12-2020 απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηελ
νπνία επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
10.
Τελ ππ’ αξ. 48/2021 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Αηηηθήο «Σύζηαζε Δπηηξνπήο
Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ “Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ”, ζύκθσλα κε ην άξζξν 164 ηνπ Ν.
3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη νξηζκόο κειώλ ηεο» (ΦΔΚ
863/ηεύρνο Β΄/ 05-03-2021)
11.
Τελ ππ’ αξ. 108/09-06-2021 2ε ν.ε. (ΑΓΑ:ΩΙΟ17Λ7-Α53) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
Σπκβνπιίνπ Αηηηθήο κε ζέκα «Έγθξηζε ηεο 3ε Τξνπνπνίεζεο (Αλακόξθσζεο) ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021».
12.
Τελ ππ’ αξ. πξση. 81280/06-07-2021 απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηελ
νπνία επηθπξώζεθε ε 3ε Τξνπνπνίεζε (αλακόξθσζε) Πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
13.
Τελ από 14-10-2021 πξόηαζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο νκάδαο ΘΔΑΜΑ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
Σπκπεξηιεπηηθήο Οκάδαο Φνξνύ ΔΞΙΣ, γηα ηε δηεμαγσγή ηξηήκεξνπ αλνηρηώλ καζεκάησλ
ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ ηέρλε.
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Τν 1992, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ, αλαθήξπμε ηελ 3ε Γεθεκβξίνπ σο Παγθόζκηα Ηκέξα Αηόκσλ
κε Αλαπεξία. Κάζε ρξόλν ε κέξα απηή δίλεη αθόκα κηα επθαηξία ζηελ θνηλσλία λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή
ηεο ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα δσήο
ηνπο θαη πινπνηώληαο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα αλαπηύμνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο
ελζσκάησζε.
Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απηή ηε ρξνληά ζέιεη λα ηηκήζεη απηή ηε κέξα κε ηε δηεμαγσγή ελόο ηξηήκεξνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ ηέρλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 2
Γεθεκβξίνπ, ηελ Παξαζθεπή 3 Γεθεκβξίνπ θαη ην Σάββαην 4 Γεθεκβξίνπ, ζην ρώξν ηνπ ΙΣΟΝ, ην πξώην
ζηε ρώξα καο εξγαζηήξην ζπκπεξηιεπηηθήο (αλάπεξσλ θαη κε αλάπεξσλ) εθπαίδεπζεο ζην Θέαηξν θαη
ην Φνξό (Μειελίθνπ 33, Γθάδη-Βνηαληθόο).
Τν ΘΔΑΜΑ (Θέαηξν Αηόκσλ κε Αλαπεξία), απνηειεί ην πξώην επαγγεικαηηθό ζέαηξν ζηελ Διιάδα
αλάπεξσλ θαη κε αλάπεξσλ εζνπνηώλ. Μαδί κε ηελ επίζεο ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ρνξνύ ΔΞΙΣ,
δεκηνύξγεζε ην πξώην ζηε ρώξα καο εξγαζηήξη ζπκπεξηιεπηηθήο (αλάπεξσλ θαη κε αλάπεξσλ)
εθπαίδεπζεο ζην Θέαηξν θαη ηνλ Φνξό, ην ΊΣΟΝ (Μειελίθνπ 33, Γθάδη-Βνηαληθόο).
Τν πξόγξακκα έρεη ηίηιν «Η Σπλεθπαίδεπζε ζηελ Τέρλε», είλαη δσξεάλ γηα όινπο θαη δηνξγαλώλεηαη
από ηε ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα Θεάηξνπ ΘΔΑΜΑ (ζέαηξν αηόκσλ κε Αλαπεξία) θαη ηελ επαγγεικαηηθή
Σπκπεξηιεπηηθή Οκάδα ρνξνύ Έμηο.
Δηδηθόηεξα:
•
Η πξώηε κέξα ζα είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ ζπκπεξηιεπηηθό Φνξό. Τελ Πέκπηε 02 Γεθεκβξίνπ ε
επαγγεικαηηθή ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ρνξνύ ΈΞΙΣ δίλεη ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο, ή θαη
ζπκκεηνρήο ζε όπνηνλ θαη όπνηα ην επηζπκεί, ζε έλα δίσξν κάζεκα απηνζρεδηαζκνύ ρνξνύ θαη ζε έλα
αθόκε δίσξν κάζεκα ζύγρξνλνπ ρνξνύ, εληειώο δσξεάλ.
•
Η δεύηεξε κέξα ζα είλαη αθηεξσκέλε ζην ζπκπεξηιεπηηθό Θέαηξν. Τελ Παξαζθεπή 03
Γεθεκβξίνπ ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηιεπηηθή ζεαηξηθή νκάδα ΘΔΑΜΑ δίλεη ηε δπλαηόηεηα
παξαθνινύζεζεο, ή θαη ζπκκεηνρήο ζε όπνηνλ θαη όπνηα ην επηζπκεί, ζε έλα δίσξν κάζεκα ππνθξηηηθήο,
κε θεληξηθό ππξήλα ηελ αξραία θσκσδία (πην ζπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα αλνηρηή πξόβα ηεο θσκσδίαο
ηνπ Αξηζηνθάλε, κε ηίηιν «Βάηξαρνη»), θαη ζε έλα αθόκε δίσξν κάζεκα απηνζρεδηαζκνύ ζεάηξνπ,
εληειώο δσξεάλ.
•
Η ηξίηε κέξα ζα είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο κηθξνύο καο θίινπο. Τν Σάββαην 04 Γεθεκβξίνπ ε
επαγγεικαηηθή ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ρνξνύ ΈΞΙΣ πξνζθέξεη εληειώο δσξεάλ γηα όινπο θαη γηα όιεο
έλα δίσξν κάζεκα ρνξνύ γηα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία, θαη ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηιεπηηθή
ζεαηξηθή νκάδα ΘΔΑΜΑ πξνζθέξεη εληειώο δσξεάλ γηα όινπο θαη γηα όιεο έλα δίσξν κάζεκα ζεάηξνπ
γηα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία.
Τν θόζηνο ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 2.000 επξώ, πιένλ ΦΠΑ θαη αθνξά ηξία
δίσξα καζήκαηα ρνξνύ κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ρνξνύ ΔΞΙΣ, ηξία δίσξα καζήκαηα ζεάηξνπ κε ηε
ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ΘΔΑΜΑ θαζώο θαη ην θόζηνο πξνζβαζηκόηεηαο κε Γηεξκελεία ζηελ Διιεληθή
Ννεκαηηθή Γιώζζα γηα Κσθνύο/εο θαη βαξήθννπο/εο.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 186 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010), αλαθέξεηαη όηη κεηαμύ
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Η΄ Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ – Αζιεηηζκνύ
ζπκπεξηιακβάλνληαη:
•
Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ
δήκσλ (παξ. 11)
•
Ο ζπληνληζκόο δξάζεσλ ησλ πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο (παξ. 12)
3
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•

Η πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (παξ.13)

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη δαπάλεο ηνπ πνζνύ ησλ 2.000 €, πιένλ Φ.Π.Α γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ
ηξηήκεξνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Η Σπλεθπαίδεπζε ζηελ Τέρλε» πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 2,3 θαη 4
Γεθεκβξίνπ, ζην ρώξν ηνπ ΙΣΟΝ (Μειελίθνπ 33, Αζήλα), κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα κέξα ησλ Αηόκσλ
κε αλαπεξία πνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Δηδηθόηεξα, ηα ηξία δίσξα καζήκαηα ρνξνύ κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ρνξνύ ΔΞΙΣ κε Γηεξκελεία
ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα γηα Κσθνύο/εο θαη βαξήθννπο/εο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1000
επξώ, πιένλ ΦΠΑ θαη ηα ηξία δίσξα καζήκαηα ζεάηξνπ κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ΘΔΑΜΑ κε
Γηεξκελεία ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα γηα Κσθνύο/εο θαη βαξήθννπο/εο, αλέξρεηαη ζην πνζό
ησλ 1000 επξώ, πιένλ ΦΠΑ.
Σε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο πνπ αξρηθά έρεη νξηζηεί ή ηνπ ρώξνπ, ιόγσ ησλ θαηαζηάζεσλ
πνπ επηθξαηνύλ ζηε ρώξα από ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, ην πξόγξακκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε λέν
κεηαγελέζηεξν ρξόλν ή ηόπν, ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα ην ιόγν απηό.
Οη δαπάλεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιπθζνύλ, ζα βαξύλνπλ ηνλ ΚΑΔ 0844 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Η Επιτροπι Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
αποφαςίηει κατά πλειοψθφία
Τελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη δαπάλεο ηνπ πνζνύ ησλ 2.000 €, πιένλ Φ.Π.Α γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ
ηξηήκεξνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Η Σπλεθπαίδεπζε ζηελ Τέρλε» πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 2,3 θαη 4
Γεθεκβξίνπ, ζην ρώξν ηνπ ΙΣΟΝ (Μειελίθνπ 33, Αζήλα), κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα κέξα ησλ Αηόκσλ
κε αλαπεξία πνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Δηδηθόηεξα, ηα ηξία δίσξα καζήκαηα ρνξνύ κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ρνξνύ ΔΞΙΣ κε Γηεξκελεία
ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα γηα Κσθνύο/εο θαη βαξήθννπο/εο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1000
επξώ, πιένλ ΦΠΑ θαη ηα ηξία δίσξα καζήκαηα ζεάηξνπ κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή νκάδα ΘΔΑΜΑ κε
Γηεξκελεία ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα γηα Κσθνύο/εο θαη βαξήθννπο/εο, αλέξρεηαη ζην πνζό
ησλ 1000 επξώ, πιένλ ΦΠΑ.
Σε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο πνπ αξρηθά έρεη νξηζηεί ή ηνπ ρώξνπ, ιόγσ ησλ θαηαζηάζεσλ
πνπ επηθξαηνύλ ζηε ρώξα από ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, ην πξόγξακκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε λέν
κεηαγελέζηεξν ρξόλν ή ηόπν, ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα ην ιόγν απηό.
Οη δαπάλεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιπθζνύλ, ζα βαξύλνπλ ηνλ ΚΑΔ 0844 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
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ΑΔΑ: 692Φ7Λ7-ΣΜ8

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΡΑΙΑ (ΧΑΡΗ ΡΩΜΑ)















Λεονάρδου Πολυτίμθ
Βλάχοσ Γεϊργιοσ
Βοϊδονικόλασ ταφροσ
Μπαρμπαγιάννθ Ευγενία
Αυλωνίτου Χρυςάνκθ
Βαςιλοποφλου Ελζνθ
Βαρζλθ-τεφανίδθ Ηωι
Αλμπάνθσ Ευάγγελοσ
Αβξακίδνπ-Λακπξνπνύινπ
Αλδξηαλή
Βλάχου Γεωργία
Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ
Αγγελοποφλου Μαρία
Ηζρβα Μαρία
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