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ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής 
Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.).

2 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητι-
κής Επιτροπής Δεξιοτήτων.

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Πράξη 13 της 29.4.2022 (1)
Συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής 

Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξια-

κής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.).

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 466 και της παρ. 1 
του άρθρου 476 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 31),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98),

δ) της υπ’ αρ. 20293/17.4.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία 
Συρεγγέλα» (Β’ 1580),

ε) της υπό στοιχεία Π23ΥΦΥΠ-44431/5.8.2019 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξω-

τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εξω-
τερικών, Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη» (Β’ 3135),

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος 
της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» 
(Α’ 118),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ια) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162), και 

ιδ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

2. Την ανάγκη συγκρότησης και λειτουργίας της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξι-
ακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.), προς τον σκοπό χάραξης 
της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας 
της στρατηγικής αυτής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πρά-
ξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την από 2.2.2022 εισήγηση του Υπουργού Εξωτε-
ρικών.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής 
(Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.)

1. Η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.), που προβλέ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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πεται στην παρ. 1 του άρθρου 466 του ν. 4781/2021 
(Α’ 31), (εφεξής «η Επιτροπή») συγκροτείται και αποτε-
λείται από:

α) τον Υπουργό Εξωτερικών, ως Συντονιστή,
β) τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τη Γενική 

Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέ-
φειας,

γ) τον Υπουργό Οικονομικών,
δ) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
ε) την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
στ) την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων, αρμόδια για τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων,

ζ) τον Υπουργό Υγείας,
η) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
θ) τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
ι) τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και
ια) τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-

στασίας, ως μέλη.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Συντονι-

στής αναπληρώνεται από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, 
αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Τα λοιπά μέλη ορίζουν 
τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της 
Επιτροπής.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη χάραξη της εθνικής 
στρατηγικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. 
Ειδικότερα, είναι αρμόδια για:

α) Τη συζήτηση και υιοθέτηση της πρότασης του 
Υπουργού Εξωτερικών για το τετραετές Εθνικό Πρό-
γραμμα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που προ-
βλέπεται στο άρθρο 464 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), πριν 
από την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο,

β) την εξασφάλιση συνεκτικότητας και συμπληρωμα-
τικότητας των δράσεων που αναπτύσσουν οι φορείς του 
Δημοσίου στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας, και

γ) την επίτευξη του μέγιστου βαθμού αποτελεσματι-
κότητας στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των ανωτέρω 
έργων και δράσεων.

Άρθρο 3 
Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον 
φορά κατ’ έτος, και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, 
ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή της, η οποία 
περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να μετέ-
χουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση 
του Συντονιστή της, μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, 
Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, δημόσιοι λειτουργοί και 
υπάλληλοι, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων, μετακλητοί 
σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, καθώς και εκπρόσωποι 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ανάλογα με το αντι-
κείμενο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 4
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επι-
τροπής παρέχεται από δύο (2) υπαλλήλους της Ζ’ Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής 
του Υπουργείου Εξωτερικών ή των υπό αυτήν Διευθύν-
σεων, οι οποίοι ορίζονται από τον Ζ’ Γενικό Διευθυντή.

Άρθρο 5
Αποζημίωση

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδή-
ποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις υπηρεσιών 
και φορέων του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφεί-
λουν να:

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση, 
προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων 
και αποφάσεών της,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή για την πορεία υλοποί-
ησης των αποφάσεών της, 

γ) παρέχουν έγκαιρα στην Επιτροπή τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και 
συνδρομή στο έργο της.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ,  
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ,  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

Ι

    Πράξη 14 της 29.4.2022 (2)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνη-

τικής Επιτροπής Δεξιοτήτων.

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
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γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος 
της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» 
(Α’ 118),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γού» (Α’ 162),

ια) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ11/16.7.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρό-
εδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο» (Β’ 2951), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ13/27.2.2020 
όμοια απόφαση «Τροποποίηση της Υ11/16.7.2019 από-
φασης του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμ-
μένο" (Β’ 2951)» (Β’ 664),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ25/13.8.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας, Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο» (Β’ 3787),

ιδ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805), και

ιε) της υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

2. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και λειτουρ-
γίας ενός εποπτικού οργάνου για τον συντονισμό των 
Υπουργείων, των οργάνων και των φορέων που ασκούν 
πολιτική σε ζητήματα δεξιοτήτων στον τομέα της αρχι-
κής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης, και ιδίως στη διαχείριση των σχετι-
κών χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πρά-
ξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Δεξιοτήτων

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Δεξιοτήτων (εφε-
ξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 2
Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως Πρόεδρο, 
β) την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
δ) τον Υπουργό Εσωτερικών,
ε) τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για την επιχειρη-

σιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά τον εφαρ-
μοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών,

στ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
ζ) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμό-

διο για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ),

η) τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων 
Εργατικού Δυναμικού, του άρθρου 27 του ν. 4921/2022 
(Α’ 75)

θ) τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 5 του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254), και

ι) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπει-
ρογνωμόνων, του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), 
ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο 
για την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού 
κατά τον εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων 
πολιτικών. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές 
τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον συντονισμό των 
Υπουργείων, των οργάνων και των φορέων που ασκούν 
πολιτική σε ζητήματα δεξιοτήτων στον τομέα της αρχι-
κής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης, και ιδίως στη διαχείριση των σχετι-
κών χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, τακτικά μία (1) φορά ανά τρεις μή-
νες και εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος.

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να με-
τέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκλη-
ση του Προέδρου της, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, 
Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, σύμβουλοι, 
εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρό-
σωποι περιφερειακών ή δημοτικών αρχών.

Άρθρο 5
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτρο-
πής παρέχεται από έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) υπάλληλο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 
ορίζονται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
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Άρθρο 6 
Αποζημίωση

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδή-
ποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις υπηρεσιών 
και φορέων του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφεί-
λουν να:

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση, 
προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων 
και αποφάσεών της,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή για την πορεία υλοποί-
ησης των αποφάσεών της, 

γ) παρέχουν έγκαιρα στην Επιτροπή τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και 
συνδρομή στο έργο της.   

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ,  
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ,  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
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