
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 23-2-2022  4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 

σήμερα την 23ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄ μ.μ., συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 2484/18-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  6Ο  Η.Δ. 

Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το βοήθημα οικονομικά ευάλωτων κατοίκων 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, περιόδου  Πάσχα 2022. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Χανακούλας Αθανάσιος και Κανελλάκης Ιωάννης.  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Χαροκόπος Παντελής   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Γκιζελή Αλίκη       Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Χανακούλας Αθανάσιος  

Ζερβός Νικόλαος        Κανελλάκης Νικόλαος 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 23/23-2-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ: 3067/1-3-2022 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καβαλάρης Ιωάννης    

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, 

προσήλθαν στις ανακοινώσεις.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δελακουρίδης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Νάκας Αριστείδης και  Καβαλάρης Ιωάννης  απεχώρησαν μετά τη ψήφιση 

του 1ου θέματος Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Νάκας 

Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου 

Αικατερίνη,  Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος,  Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, 

Δελακουρίδης Ιωάννης,  Τρέζου Μαρία-Ελένη, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα 

Στυλιανή. 

  Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:  

            Στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αναφέρεται ότι στην αρμοδιότητα του 

Δήμου είναι η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων με την παροχή χρηματικών 

βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης. Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.2 του ιδίου Νόμου το 

δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την 

αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη 

διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται 

να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.   

 Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με 

τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία των περιπτώσεων που απευθύνονται για υποστήριξη στην Διεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού διαπιστώνεται ότι 
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έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πολιτών που πλήττονται από την κοινωνικοοικονομική κρίση και ιδιαίτερα 

κατόπιν των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων λόγω της πανδημίας COVID-19.  

Οι πολίτες προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται και αξιολογούνται ανάλογα με τα 

θέματα που αντιμετωπίζουν από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Διαπιστώνεται πως κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που 

ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης. 

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού ενέταξε 

στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 στον ΚΑ 00.6733.0001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 

σε άπορους κατοίκους» το ποσόν των 50.000,00 ευρώ.  

Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη, την οικονομική κατάσταση ( χαμηλό εισόδημα, οικονομικά 

προβλήματα, φτώχεια ) την κοινωνική κατάσταση (πιστοποιημένη αναπηρία μέσω ΚΕΠΑ, μακροχρόνια ανεργία,  

μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία), και συνεκτιμώντας τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 139491/2006 (ΦΕΚ Β΄1747/30-

11-2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 ( ΦΕΚ Α΄ 

/163/2009), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 

Α΄/138/2010) και το ΦΕΚ Β΄908/04-04-2016 καθώς και την  υπ΄ αριθμ. Δ13οικ.10747/256/2019 (ΦΕΚ 

Β΄792/06-03-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση άρθρο 4 παρ. 1, όπου καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια για 

την πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης, για την επιλογή όσων κατοίκων του 

Δήμου Φιλοθέης– Ψυχικού υποβάλλουν αίτηση  για τη χορήγηση  οικονομικής ενίσχυσης, θέτουμε  τα 

κατωτέρω κριτήρια: 

 

Σύνθεση νοικοκυριού Συνολικό εισόδημα 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό   7.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη    9.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή  μονογονεϊκή οικογένεια με 

ένα ανήλικο μέλος  

 11.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή  μονογονεϊκή οικογένεια 

με δύο ανήλικα μέλη 

 13.000,00 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε  μέλη και πάνω ή  μονογονεϊκή 

οικογένεια με τρία  ανήλικα μέλη και πάνω 

 15.000,00 € 

 

Τα παραπάνω εισοδήματα μπορούν να προσαυξηθούν κατά 3.000,00 € εάν υπάρχει: 

 Πιστοποιημένη αναπηρία από υγειονομική επιτροπή (ΚΕΠΑ) για οποιοδήποτε μέλος της 

οικογένειας 

 Μακροχρόνια ανεργία (από 12 μήνες και άνω) 

 Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας έως 400€ 
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Προκειμένου να χορηγήσει ο Δήμος το οικονομικό βοήθημα σε απόρους, θα πρέπει οι δικαιούχοι να 

είναι κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Επίσης θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε όσους δεν 

λαμβάνουν κανένα επίδομα από το Κράτος. 

‘Αποροι θεωρούνται τα άτομα που, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, τελούν ή 

κινδυνεύουν να περιέλθουν  σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

                                    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

 

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα  

1. Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης στο ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ 

2. Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα  με υπεύθυνη δήλωση 

3.Τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο  

    συμβόλαιο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.  

 

 

     Β. Λοιποί  δικαιούχοι: 

1. Αίτηση  

2. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ 

3. Εκκαθαριστικό εφορίας, αντίγραφο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους 

4. Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό εφορίας και αντίγραφο Ε1 του τελευταίου   

    φορολογικού έτους  όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(τελευταίου εξαμήνου)  

6. Τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο  

    συμβόλαιο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας 

    7. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ  

8. Πιστοποίηση ΚΕ.Π.Α.  του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας   

    9.  Αριθμός τραπεζικού  λογαριασμού (ΙΒΑΝ)  του αιτούντα με υπεύθυνη δήλωση  

         10. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου 

              ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης  ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας  

                        

Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας 

εξ΄αυτών και υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) των συνοικούντων, 

οπότε απαιτείται εκκαθαριστικό και φορολογική δήλωση από όλα τα ενήλικα μέλη που κατοικούν 

στην ίδια οικία. 

 

            Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τερτσέτη 44-Ν. Ψυχικό) κατόπιν ραντεβού με 

αυτοπρόσωπη παρουσία ή κατόπιν συνεννοήσεως ηλεκτρονικά στο email:pronoia@0177.syzefxis.gov.gr τη 

χρονική περίοδο που θα καθορισθεί μετά από σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού 

παντοπωλείου δύναται να καταθέσουν κατόπιν ραντεβού με αυτοπρόσωπη παρουσία την αίτηση και τα 
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απαραίτητα δικαιολογητικά στο κοινωνικό παντοπωλείο ( Παρίτση 101-103-Ν.Ψυχικό ) ή κατόπιν συνεννοήσεως 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pantopoleio@philothei-psychiko.gov.gr.  

             Οι αιτήσεις εγκρίνονται ή απορρίπτονται  μετά από αξιολόγηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

και της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (μακροχρόνια ανεργία άνω των 12 μηνών, δόσεις δανείων 

στεγαστικών πρώτης κατοικίας, οφειλές προς ΔΕΚΟ και Δημόσιο και ύψος καταβαλλόμενου ενοικίου) και  

κατάστασης υγείας  που αντιμετωπίζει η οικογένεια ή το άτομο, που θα πραγματοποιηθεί από τους  Κοινωνικούς 

Λειτουργούς της Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει ως απόρροια της 

πανδημίας COVID-19. 

            Για την ορθολογική διαχείριση και ουσιαστικά δίκαιη κατανομή των πόρων του Δήμου, η οικονομική 

ενίσχυση θα καταβληθεί κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν πραγματικό 

εισόδημα από καμία πηγή και βρίσκονται στην πιο δυσμενή οικονομική κατάσταση. 

 Σε περίπτωση πολύ έντονων και σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων θα διενεργείται κοινωνική 

έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση διαβίωσης και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση. Η Έκθεση Κοινωνικής 

Έρευνας τηρείται στο αρχείο της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στο οποίο πρόσβαση 

έχουν μόνοι οι κοινωνικοί λειτουργοί της Διεύθυνσης διότι περιλαμβάνει  

δεδομένα που υπάγονται στη νομοθεσία που αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και διέπονται από το  Ν. 

2472/97 περί  Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 2 παρ. 

Β΄ περί ευαίσθητων  προσωπικών δεδομένων) και από τα Προεδρικά Διατάγματα 50/1989  και 23/1992, που 

αφορούν στη διατήρηση του απορρήτου για τις Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας, που διεξάγονται από Κοινωνικούς 

Λειτουργούς. 

  

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κριθούν 

απαραίτητα. 

              Η τελική κατάσταση των δικαιούχων εγκρίνεται από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 
  Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 

5.  Tις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 139491/2006 (ΦΕΚ Β΄1747/30-11-2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και 

τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 ( ΦΕΚ Α΄ /163/2009), όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α΄/138/2010) και το ΦΕΚ Β΄908/04-

04-2016 καθώς και την  υπ΄ αριθμ. Δ13οικ.10747/256/2019 (ΦΕΚ Β΄792/06-03-2019) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση άρθρο 4 παρ. 1,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την διαδικασία και τα κριτήρια καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων-

ευάλωτων κατοίκων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, περιόδου Πάσχα 2022, ως αναφέρονται στην εισήγηση και τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  4ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

23 – 2 - 2022 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 1-3-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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