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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς  08  Δεκεμβρίου 2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4
ης

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Αριθμ. πρωτ. : A/14850 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Πληροφ. : Ράιας Αθανάσιος  

Τηλέφωνο : 2341 351 649 

e-mail      : araia@ghkilkis.gr  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΕΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΩΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.  

(έως το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου, ήτοι 22/10/2022) 

 
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 8 εδ. 29) και άρθρου 9 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α ́/04-04-2005) «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 

ισχύουν έως σήμερα. 

2. Τη  με αριθμό Γ4β/Γ.Π.οικ.2405/15-01-2020 (ΦΕΚ. 23/16-01-120208/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

με την οποία διορίζεται ως Διοικητής ο κ. Ανδρίτσος Ιωάννης του Κωνσταντίνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, 

αρμοδιότητας 4
ης

 Υ. Πε Μακεδονίας και Θράκης 

3. Η με αρ. Υ4α/OIK 39183/20212  Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς» (ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/11-4-

2012) 

4. Η με αρ. Υ4α/οικ. 39499/2012 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.−Κ.Υ. Γουμένισσας» (ΦΕΚ 

1153/τ.Β΄/10-4-20212) 

5. Η με αρ. Υ4α/οικ. 123803/31-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και 

του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας» (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/31-12-2012). 

6. Τη με αριθμό ΔΥ1δ/οικ. 55542/ 2007 (ΦΕΚ 769/τ.Β ́/15-05-2007) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια 

Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών.». 

7. Τη με αρ. πρωτ. Α/13475/23-10-2020 απόφαση Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με θέμα «Συγκρότηση 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς» (ΑΔΑ: 

96ΕΝ4690Β2-ΨΒΞ). 

8. Το γεγονός ότι η ιατρός κ. Χρυσοχοϊδου Χριστίνα όπως είχε οριστεί με την ανωτέρω απόφαση ως Πρόεδρος του 

Επιστημονικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε με το απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 21
ης

/22-10-2021 

Αποφάσεως συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς ότι απουσίαζε για 4
η
 συνεχόμενη φορά 

των συνεδριάσεών του και όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 παύει αυτόματα να είναι 

μέλος και αντικαθίσταται με την αρχική διαδικασία. 

9. Το γεγονός ότι ο ιατρός κ. Αβραμίδης Μιλτιάδης όπως είχε οριστεί με την υπό αρίθμ. πεδίου (7) ανωτέρω απόφαση 

ως Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε με το απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 22ης/26-11-

2021 Αποφάσεως συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς ότι απουσίαζε για 4η συνεχόμενη 

φορά των συνεδριάσεών του και όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 παύει αυτόματα να 

είναι μέλος και αντικαθίσταται με την αρχική διαδικασία. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση 

τακτικών μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους,   

ως  εξής : 

mailto:araia@ghkilkis.gr


Σελίδα 2 από 5 
 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Οι εγγεγραμμένοι στις συνημμένες καταστάσεις (που έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται) 

καλούνται σε συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 

στην Αίθουσα Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (1
ος

 όροφος κτιρίου 

Διοικητικών Υπηρεσιών) για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια της εκλογής για την 

ανάδειξη των εκπροσώπων του Επιστημονικού Συμβουλίου.  

 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία συντονίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική 

Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται, μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη, από τη συνέλευση με ανάταση των 

χεριών. Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Καθήκοντα προέδρου της 

Συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Η 

άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική. Επισημαίνουμε  ότι η 

Εφορευτική Επιτροπή θα είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως 

μετά την εκλογής της θα εκλέξει πρόεδρο και γραμματέα. 

 

 

 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι 

γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν (50% +1).  

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. 

Στη δεύτερη συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων που 

είναι γραμμένοι στην κατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει. 

 

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση από τον 

Διοικητή του Νοσοκομείου και η συνέλευση και οι εκλογές θα επαναληφθούν, ανεξαρτήτως απαρτίας, την 

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 8:00. 

 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι στο Επιστημονικό 

Συμβούλιο. Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο 

Διοικητής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου στην 

αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Επιστημονικό Συμβούλιο. 

 

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αρχή 

της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ) ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1.  Περίπτωση (α) της παραγρ.1 του άρθρου 9 τουν.3329/2005 (Ά 81) όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 41 του ν.4486/2017 

 

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι ιατροί με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού 

Διευθυντή τμήματος ή Διευθυντή τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού 
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προϊσταμένου. Εκλέγεται ένας (1) ιατρός από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις 

ευθύνης 

 

2.  Περίπτωση (β) της παραγρ.1 του άρθρου 9 τουν.3329/2005 (Ά 81) όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 46 του ν.4368/2016. 

  

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου 

(πλην ιατρών της περίπτωσης 1). Εκλέγεται ένας (1) ιατρός με βαθμό Διευθυντή, από όλους τους έχοντες 

βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., (πλην ιατρών της περίπτωσης 1). 

 

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ 

 

α. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν Οργανικά. 

β. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα. 

γ. Οι αγροτικοί ιατροί, οι επικουρικοί ιατροί καθώς και το λοιπό Επικουρικό Προσωπικό 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 

Οι καταστάσεις με τους εκλογείς θα αναρτηθούν για οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες σε εμφανές μέρος των 

Οργανικών Μονάδων (Έδρα και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας) του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και να 

εκλεγούν, για κάθε μία από τις παραπάνω δύο (2) ομάδες εκλογέων και όπως οι καταστάσεις αυτές 

επισυνάπτονται της παρούσας.  

 Όσοι από τους εγγεγραμμένους στις συνημμένες καταστάσεις επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την 

εκλογή τους ως εκπρόσωποι στο Επιστημονικό Συμβούλιο και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα 

πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στο Γραφείο του Διοικητή του Γενικού 

Νοσοκομείου  Κιλκίς  -μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου του Τμήματος Γραμματείας-, έως την 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00.  

 Για την εκλογή ως εκπροσώπου στο Επιστημονικό Συμβούλιο επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων 

υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε κατηγορία εκλογής. 

 Οι εκλογείς προσέρχονται και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει την ταυτότητα 

τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, 

προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου 

τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο, ο 

εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μόνον εάν είναι γνωστός στα δύο 

τουλάχιστον μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

 Σταυροί προτίμησης ένας (1).  

 Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, 

διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Οι 

ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, αν δεν υποβληθούν εγγράφως, λογίζονται ότι δεν έχουν 

υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που αφορούν την παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, 

στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους υποψήφιους για μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή 

ή του εκπροσώπου του. Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο 

Επιστημονικό Συμβούλιο αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από 

την έναρξη της ψηφοφορίας.  

 Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή στη συγκεκριμένη κατηγορία. 
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 Η ψηφοφορία διεξάγεται μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση και διαρκεί έως 

οκτώ (8) ώρες. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφαση της να παρατείνει τη διάρκεια της 

ψηφοφορίας, αν μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή του. Ο διορισμός γίνεται 

με γραπτή δήλωση του υποψηφίου στον αντιπρόσωπο, που παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή. Οι 

αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι του Νοσοκομείου. 

 

 

 

Λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των μελών του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου ρυθμίζονται από την με αρ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-07 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-5-2007).  

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία (πίνακες ανακοινώσεων) των δύο (2) οργανικών 

μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, καθώς και στον ιστότοπο www.ghkilkis.gr. 

 

  

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

  
  

  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 

 

 

Παράρτημα 

Α. Καταστάσεις εκλογέων (με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«Καταστάσεις εκλογέων (με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι)» 

 

 

1.  Περίπτωση (α) της παραγρ.1 του άρθρου 9 τουν.3329/2005 (Ά 81) όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 41 του ν.4486/2017 

 
Έναν (1) ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικό Διευθυντή 

Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα 
προσωρινού προϊσταμένου, που εκλέγεται από όλους όσους κατέχουν 

κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρο. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2 ΔΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6 ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

9 ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

10 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΙΑΣΩΝ 

11 ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

12 ΣΕΡΕΤΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 

13 ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 

14 ΤΣΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

16 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 

2.  Περίπτωση (β) της παραγρ.1 του άρθρου 9 τουν.3329/2005 (Ά 81) όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 46 του ν.4368/2016. 

 
Εναν (1) ιατρό με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., που εκλέγεται από όλους του 
Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου, πλην όσων περιλαμβάνονται στην 

ανωτέρω περίπτωσης (1) , ως μέλος. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 

3 ΔΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

4 ΕΛΜΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΚΩΦΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 

7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8 ΜΠΙΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 


		2021-12-08T11:19:38+0200




