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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
         ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
           ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ηµεροµηνία 11.07.2018  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.     -434-  
                     Ν.Π.∆.∆.                                                              
∆ιεύθυνση: ∆ιονύσου & Μυρσίνης 
        Τ.Κ.: 145 62                                          
                     
                 
  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αριθµό 06/2017 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Αριθµός Απόφασης: 89/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προκήρυξη θέσεων καθαριστριών/στων µε σύµβαση µίσθωσης έργου στις σχολικές µονάδες 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ν.4547/2018 αρθ. 115) 
 

Στο ∆ήµο Κηφισιάς σήµερα 05 Ιουλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30 στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς (∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Κηφισιάς, Αίθουσα ΒΟΛΚΟΣ)  συνήλθε σε συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευση ∆ήµου Κηφισιάς, ύστερα από την απ’ αριθ. 391/2018 πρόσκληση του  Προέδρου της. 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν τα εξής µέλη: 
1. Αυλήτης Ευάγγελος Πρόεδρος   
2. Χατζηπαναγιώτου Χρήστος Τακτικό µέλος 
3. Βουρλιωτάκης Θεόδωρος                              Αντικαθιστά το τακτικό µέλος Μανέτα Γεώργιο 
4. Γιάννου Πέτρος Τακτικό µέλος 
5. Κασούρης Βασίλειος   Τακτικό µέλος 
6. Μανωλιάκης Μιχάλης Τακτικό µέλος 
7. Καρύδας Σωτήρης Τακτικό µέλος 
8. Βαλµά Ελένη Αντικαθιστά το τακτικό µέλος Μανάλη Ανδρέα 
9. Χρονέα Γεωργία Αντικαθιστά το τακτικό µέλος Γιαβρίδη Νικόλαο 
                                                                                                                 
∆εν παρέστησαν:    
10. Μαγγίνας Γιώργος Γραµµατέας   
11. Ιωάννης ∆ιονυσιώτης Τακτικό µέλος 
12. Αλεξανδρή Αγλαΐα  Τακτικό µέλος 
13. Μεριχωβίτης Ιωάννης  Τακτικό µέλος 
14. Μαυράκη Μελποµένη                                     Τακτικό µέλος 
15. ∆άκης Μαυρουδής                                         Τακτικό µέλος 

 
Μετά από τη διαπίστωση νόµιµης απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, επειδή επί συνόλου 15 µελών παρέστησαν 
9 τακτικά µέλη κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν.3463/2006 αρχίζει τη συζήτηση  θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.  
 
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το θέµα, έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τη µε αρ. 8440/25-2-2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ «Καθορισµός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και 

ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων» ΦΕΚ 318/25-2-2011. 
3. Το Ν. 1566/ΦΕΚ Α 167/30-9-1985, ∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.  
5. Το ΦΕΚ 1868/τ.β /24.8.2011 που αφορά στη συγχώνευση και σύσταση των Σχολικών Επιτροπών ∆ήµου 

Κηφισιάς. 
6. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 (Α’101) 
7. Τις διατάξεις του Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130 ταΑ’/8.6.2007 άρθρο 35 «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού για τον 

καθαρισµό σχολικών µονάδων» 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α’/2.10.2008 άρθρο 36 « Καθαρισµός Σχολείων Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης  

9. Τις υπ’ αρ. ∆4/53341/09-06/20004 & ∆4/78142/31-07-2006 Υπουργικές Αποφάσεις 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015). 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4407/27.7/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016). 
12. Την υπ’ αρ. 33778/7302/2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2307/Β/2016). 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4452/15.02.2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017). 
14. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018). 
15. Την ανάγκη καθαριστών/καθαριστριών µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τις σχολικές µονάδες της 

Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης  
 
  Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε τα µέλη αντάλλαξαν απόψεις και συµφώνησαν ότι η καθαριότητα 
των σχολικών κτιρίων έχει άµεση σχέση µε την υγεία αλλά και την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Οι 
άνθρωποι που επιφορτίζονται µε τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να έχουν την έγκριση και θετική άποψη της 
σχολικής κοινότητας για το έργο που επιτελούν ,εφόσον έχουν τον άµεσο έλεγχο και επίβλεψή τους. 
Επισηµάνθηκε ότι σύµφωνα µε τις  ∆4/53341/09-06/20004, ∆4/78142/31-07-2006 & 33778/7302/2016 (ΦΕΚ 
2307/Β/2016)  Υπουργικές Αποφάσεις θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν συµβάσεις έργου 
έχοντας όµως την καλή µαρτυρία για την αποτελεσµατικότητα του έργου τους, της σχολικής κοινότητας, δια µέσου 
του ∆/ντη κάθε σχολικής µονάδας.  
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 115 του Ν.4547/2018 µπορεί ο καθαρισµός των σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση ανεπάρκειας µόνιµου προσωπικού, να ανατεθεί σε 
καθαριστές – καθαρίστριες µε συµβάσεις µίσθωσης έργου διάρκειας δύο διδακτικών ετών (2018-2019 & 
2019-2020) µε σύναψη συµβάσεων αντίστοιχες των ως άνω διδακτικών ετών. 
Επί του ανωτέρω θα δοθούν ερµηνευτικές οδηγίες για την κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων ειδάλλως θα 
καταρτιστούν  συµβάσεις µίσθωσης για το διδακτικό έτος 2018-2019 και εφόσον τηρηθούν οι όροι αυτών θα 
προβούµε στην ανανέωση τους για το διδακτικό έτος 2019-2020.     
Ειδικότερα η σύναψη της ατοµικής σύµβασης µίσθωσης έργου διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου 
στο φορέα που απασχολείτο υποβάλλοντας συνηµµένα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η προηγούµενη 
απασχόληση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην οικεία υπηρεσία(ενδεικτικά αντίγραφο της συναφθείσας 
σύµβασης έργου, βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.).Κατά προτεραιότητα συνάπτονται ατοµικές συµβάσεις µε τα 
πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολούνταν πιο πρόσφατα στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Κατά τη σύναψη των 
συµβάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τυχόν αντισυµβατική συµπεριφορά η τήρηση των όρων σύµβασης 
καθώς επίσης και το ότι προέχει η ανάγκη καλής από άποψη καθαριότητας λειτουργίας των σχολείων. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος σύµφωνα µε τα ανωτέρω  προτείνει την προκήρυξη θέσεων για προσωπικό 
καθαριότητας για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων όπως και το προηγούµενο σχολικό έτος, ως εξής:  

1. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκατριών (13) 
αιθουσών διδασκαλίας και τριών (3) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

2. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκατεσσάρων (14) 
αιθουσών διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

3. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιά για τον καθαρισµό (7) αιθουσών. 
4. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκαεπτά (17) 
αιθουσών διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

5. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκαέξι (16) 
αιθουσών διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

6. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τριών (03) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

7. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τεσσάρων (04) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

8. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στα 3ο & 9ο Νηπιαγωγεία Κηφισιάς για τον καθαρισµό έξι (06) αιθουσών 
διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

9. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 4ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τριών (03) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

10. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 5ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τεσσάρων (04) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

11. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 6ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δύο (02) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος.  

12. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στα 7ο & 10ο Νηπιαγωγεία Κηφισιάς για τον καθαρισµό τριών (03) 
αιθουσών διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

13.  Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 8ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό πέντε (05) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

14. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας για τον καθαρισµό δεκατεσσάρων 
(14) αιθουσών διδασκαλίας και τριών (3) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 
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15. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας για τον καθαρισµό (05) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

16. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Εκάλης για τον καθαρισµό εφτά (7) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

17. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Εκάλης για τον καθαρισµό δώδεκα (12) αιθουσών 
διδασκαλίας και τριών (3) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

Ο αριθµός των αιθουσών είναι σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσαν οι ∆/νσεις των σχολείων για το διδακτικό 
έτος 2017 -2018 και καταρτιστήκαν οι αντίστοιχες συµβάσεις µίσθωσης καθαρισµού. Στη περίπτωση αλλαγής του 
αριθµού αιθουσών διδασκαλίας – τµηµάτων ολοηµέρων θα γίνει η ανάλογη τροποποίηση.    
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων θα γίνει µετά την ανάρτηση της απόφασης. Οι αιτήσεις θα 
υποβάλλονται στο γραφείο Παιδείας του ∆ήµου Εµµ. Μπενάκη 3 µέχρι και την Τετάρτη  29/8/2018.  
Η Σχολική Επιτροπή θα συνεδριάσει µε θέµα την επιλογή των καθαριστριών σύµφωνα µε τις αιτήσεις που θα 
έχουν υποβληθεί. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι εργολάβοι καθαρισµού σχολικών µονάδων µε σύµβαση µίσθωσης έργου πρέπει να 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά: 
Αίτηση 
- Προηγούµενη σχετική προϋπηρεσία (βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισµού) 
- Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει ποινική δίωξη. 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σύµβαση µε άλλο σχολείο. 
- Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης  
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 
Επισηµαίνεται ότι δίνεται βάρος στην εµπειρία όσον έχουνε απασχοληθεί στα ως άνω σχολεία µε προϋπόθεση να 
διαθέτουν βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων  υπηρεσιών από τις ∆/νσεις των εκάστοτε σχολείων για 
την αδιατάραχτη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών µονάδων.  
    
Ο Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, 
             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Προκηρύσσει τις παραπάνω θέσεις των εργολάβων καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στις Σχολικές  
Μονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης και τις 
διατάξεις αρ. 115 του ν. 4547/2018. ως  εξής: 
 

1. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκατριών (13) 
αιθουσών διδασκαλίας και τριών (3) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

2. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκατεσσάρων (14) 
αιθουσών διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

3. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιά για τον καθαρισµό (7) αιθουσών. 
4. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκαεπτά (17) 

αιθουσών διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 
5. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δεκαέξι (16) 

αιθουσών διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 
6. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τριών (03) αιθουσών 

διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 
7. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τεσσάρων (04) αιθουσών 

διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 
8. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στα 3ο & 9ο Νηπιαγωγεία Κηφισιάς για τον καθαρισµό έξι (06) αιθουσών 

διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 
9. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 4ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τριών (03) αιθουσών 

διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 
10. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 5ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό τεσσάρων (04) αιθουσών 

διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 
11. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 6ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό δύο (02) αιθουσών 

διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος.  
12. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στα 7ο & 10ο Νηπιαγωγεία Κηφισιάς για τον καθαρισµό τριών (03) 

αιθουσών διδασκαλίας και δύο (2) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 
13.  Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 8ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για τον καθαρισµό πέντε (05) αιθουσών 

διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 
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14. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας για τον καθαρισµό δεκατεσσάρων 
(14) αιθουσών διδασκαλίας και τριών (3) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

15. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας για τον καθαρισµό (05) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

16. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Εκάλης για τον καθαρισµό εφτά (7) αιθουσών 
διδασκαλίας και µία (1) αίθουσα ολοήµερου τµήµατος. 

17. Μία θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Εκάλης για τον καθαρισµό δώδεκα (12) αιθουσών 
διδασκαλίας και τριών (3) αιθουσών ολοήµερων τµηµάτων. 

 
Για τις συµβάσεις µίσθωσης για τον καθαρισµό των σχολείων θα δοθούν ερµηνευτικές οδηγίες για την κατάρτιση 
των σχετικών συµβάσεων ειδάλλως θα καταρτιστούν  συµβάσεις µίσθωσης για το διδακτικό έτος 2018-2019 και 
εφόσον τηρηθούν οι όροι αυτών θα προβούµε στην ανανέωση τους για το διδακτικό έτος 2019-2020.     
 
Οι ενδιαφερόµενοι εργολάβοι καθαρισµού σχολικών µονάδων µε σύµβαση µίσθωσης έργου πρέπει να 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά: 
Αίτηση 
- Προηγούµενη σχετική προϋπηρεσία (συστατική επιστολή ∆/νσης σχολείου) 
- Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει ποινική δίωξη. 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σύµβαση µε άλλο σχολείο. 
- Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης  
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 
Επισηµαίνεται ότι δίνεται βάρος στην εµπειρία όσον έχουνε απασχοληθεί στα ως άνω σχολεία µε προϋπόθεση να 
διαθέτουν βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις ∆/νσεις των εκάστοτε σχολείων για 
την αδιατάραχτη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών µονάδων.  
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων θα γίνει µετά την ανάρτηση της απόφασης. Οι αιτήσεις θα 
υποβάλλονται στο γραφείο Παιδείας του ∆ήµου Εµµ. Μπενάκη 3 µέχρι και την Τετάρτη 29/8/2018 ως τις  
12.00 µ.µ.  . 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 89/2018 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ           

    Ευάγγελος Αυλήτης                                       
Γιάννου Πέτρος 
Κασούρης Βασίλειος  
Χρονέα Γεωργία   
Χατζηπαναγιώτου Χρήστος  
Βουρλιωτάκης Θεόδωρος                                     
Μανωλιάκης Μιχάλης  
Καρύδας Σωτήρης 
Βαλµά Ελένη  
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