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ΟΙ  200  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ 
ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.   Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 200 ΑΤΟΜΩΝ

1.  Την 29η Ιανουαρίου 2008 και ώρα 15.00, στο χώρο του Εργαστηρίου Γνωστικής 
Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και ∆υσλεξίας του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών, ενώπιον της τριµελούς 
επιτροπής µελών ∆ΕΠ της επιστηµονικής οµάδας του έργου και παρουσία  
εκπροσώπων φορέων που ανταποκρίθηκαν στην από 26-11-2007 έγγραφη 
πρόσκλησή µας, έγινε η επιλογή-κλήρωση των 200 ατόµων που θα συµµετάσχουν 
στα σεµινάρια επιµόρφωσης της Αθήνας (100 άτοµα) και της Θεσσαλονίκης (100 
άτοµα) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ «Κατασκευή και στάθµιση 12 
διερευνητικών – ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των µαθησιακών 
δυσκολιών». 

2.  Συνολικά είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα 2.817 αιτήσεις. Η διαδικασία και τα 
κριτήρια της επιλογής που ακολουθήθηκαν ήταν σύµφωνα µε όσα είχαν αναφερθεί 
στην από 6-11-2007 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, κατ’ αρχάς 
έγινε καταγραφή και ταξινόµηση των αιτήσεων ανά ειδικότητα, βαθµίδα εκπ/σης, 
ειδίκευση σχετιζόµενη µε τις Μ.∆., πρόσθετα σχετικά προσόντα, υπηρεσία στην 
οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του ο υποψήφιος (και η σχέση της µε τις Μ.∆). καθώς 
και περιοχή της χώρας στην οποία υπηρετεί (προκειµένου να επιτευχθεί συµµετοχή 
στα σεµινάρια από όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας). Στη συνέχεια 
έγινε αξιολογική διαβάθµιση των αιτήσεων ως προς τις ειδικές  επιστηµονικές 
γνώσεις του κάθε υποψηφίου σε σχέση µε το προαπαιτούµενο επιστηµονικό 
υπόβαθρο για την ασφαλή και αποτελεσµατική αξιοποίηση των 12 διερευνητικών 
εργαλείων των Μ.∆.. Για την κάθε επιµέρους οµάδα υποψηφίων που προέκυψε από 
την προαναφερθείσα διαδικασία και όπου ο αριθµός των αιτούντων ήταν 
µεγαλύτερος από τις προβλεπόµενες θέσεις, έγινε δηµόσια κλήρωση σύµφωνα µε τα 
προαναφερθέντα.

3. Από τα 200 άτοµα που επελέγησαν για να συµµετάσχουν στα δύο σεµινάρια, 84 
είναι Ψυχολόγοι (κυρίως από τα Κ∆ΑΥ αλλά και από εκπαιδευτικές µονάδες), 6 είναι 
Λογοθεραπευτές και 110 είναι εκπαιδευτικοί (Αθµιας και Β/θµιας) και Προϊστάµενοι 
Κ∆ΑΥ. 

4.  Ο ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί, αντανακλά το 
µεγάλο ενδιαφέρον αλλά και τη µεγάλη ανάγκη για επιµόρφωση στα διερευνητικά 
εργαλεία των Μ.∆.. Το γεγονός αυτό µας υποχρεώνει να ζητήσουµε από το ΕΠΕΑΕΚ 
την προκήρυξη νέου έργου για την επιµόρφωση µεγαλύτερου αριθµού ατόµων σε 
περισσότερες περιοχές της χώρας. 
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Β.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1.  Στο σεµινάριο της Αθήνας θα επιµορφωθούν 100 άτοµα τα οποία θα προέρχονται 
κυρίως από την Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί από 
το απόγευµα της Τρίτης 26 Φεβρουαρίου 2008 µέχρι και το µεσηµέρι της 
Κυριακής 2 Μαρτίου 2008, σε αίθουσες του ξενοδοχείου 5 αστέρων «DIVANI
PALACE ACROPOLIS», (Παρθενώνος 19-25, Κουκάκι, τηλ.210-9280100), όπου και 
θα φιλοξενηθούν οι επιµορφούµενοι.

2. Στο σεµινάριο της Θεσσαλονίκης θα επιµορφωθούν 100 άτοµα τα οποία θα 
προέρχονται κυρίως από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Το σεµινάριο θα 
πραγµατοποιηθεί από το απόγευµα της Τρίτης 11 Μαρτίου 2008 µέχρι και το 
µεσηµέρι της Κυριακής 16 Μαρτίου 2008, σε αίθουσες του ξενοδοχείου 5 αστέρων 
«GRAND HOTEL PALACE» (Μοναστηρίου 305-307, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-
549000), όπου και θα φιλοξενηθούν οι επιµορφούµενοι.

Γ.   ∆ΥΟ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Για λόγους που σχετίζονται µε την απρόσκοπτη οργάνωση και την χωρίς κωλύµατα 
έναρξη λειτουργίας του σεµιναρίου, ο καθένας που έχει επιλεγεί για να συµµετάσχει 
στο κάθε σεµινάριο, παρακαλείται να λάβει υπόψη του ότι, προκειµένου να 
κατοχυρώσει τη θέση του στο σεµινάριο επιµόρφωσης, θα πρέπει να εκπληρώσει 
τις εξής δύο βασικές προϋποθέσεις: 

1η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Ο καθένας θα πρέπει να αποστείλει δήλωση στην οποία να 
αναφέρει ότι «αποδέχεται τη συµµετοχή του στο σεµινάριο (Αθήνας ή Θεσσαλονίκης) 
σύµφωνα µε το κανονισµό λειτουργίας του». Η δήλωση αποδοχής θα πρέπει να σταλεί 
µόνο µε e-mail (στη διεύθυνση porpodas@upatras.gr ) ή µε φαξ (στον αριθµό 2610-
997629), µέχρι τη 12η µεσηµβρινή ώρα της Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου 2008.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πάροδο της συγκεκριµένης ώρας και ηµεροµηνίας, 
όποιος από τους επιλεγέντες δεν θα έχει απαντήσει, κατ’ ανάγκη θα 
αντικατασταθεί από αναπληρωµατικό µέλος (σύµφωνα µε τη σειρά 
επιλογής), το οποίο θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά. (Επίσης, για οργανωτικούς 
λόγους, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της πόλης στο σεµινάριο της οποίας έχει 
επιλεγεί κάποιος).

2η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Όσοι θα έχουν εκπληρώσει την παραπάνω 1η προϋπόθεση, 
(δηλ. την εµπρόθεσµη αποστολή δήλωση αποδοχής της συµµετοχής τους στο 
σεµινάριο), παρακαλούνται να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή 
στο σεµινάριο και παραλαβή του υλικού των εργαλείων, κατά τις καθορισµένες 
ηµέρες και ώρες που  έχουν ως εξής:

mailto:porpodas@upatras.gr
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Για το σεµινάριο της Αθήνας: Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, ώρες 4 -6 µ.µ., στον 
ειδικό χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου DIVANI PALACE ACROPOLIS
(Παρθενώνος 19-25, Κουκάκι, Αθήνα, τηλ.210-9280100).

Για το σεµινάριο της Θεσσαλονίκης: Τρίτη 11 Μαρτίου, ώρες 4 -6 µ.µ., στον 
ειδικό χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου GRAND HOTEL PALACE (Μοναστηρίου 
305-307, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-549000).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι  δεν προσέλθουν κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα για 
εγγραφή στο σεµινάριο στο οποίο έχουν επιλεγεί, κατ’ ανάγκη θα 
αντικατασταθούν άµεσα από αναπληρωµατικά µέλη (κατά σειρά επιλογής) χωρίς 
άλλη ενηµέρωση, προκειµένου να µην παρακωλυθεί επιπλέον η έναρξη λειτουργίας 
του προγράµµατος επιµόρφωσης. 

∆.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην από 6-11-2007 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την επιµόρφωση, η δοµή, οι κανόνες λειτουργίας και το πρόγραµµα του κάθε 
σεµιναρίου έχουν ως εξής:

1.  Η δοµή του προγράµµατος της επιµόρφωσης

(α). Το κάθε σεµινάριο θα έχει συνολική διάρκεια 50 διδακτικών ωρών και θα 
περιλαµβάνει ενηµέρωση, κατά κανόνα, 4 διδακτικών ωρών για το κάθε Εργαλείο 
(τεστ) καθώς και 2 διδακτικές ώρες γενικής ενηµέρωσης (µία ώρα κατά την έναρξη 
και µία ώρα κατά τη λήξη, για το σκοπό, τη δοµή και την υλοποίηση του έργου 
καθώς και για την ανακεφαλαίωση και κλείσιµο του σεµιναρίου). Το αναλυτικό 
ωρολόγιο πρόγραµµα του σεµιναρίου θα χορηγηθεί κατά την εγγραφή.

(β). Η ενηµέρωση-κατάρτιση θα είναι θεωρητική και πρακτική για το κάθε 
εργαλείο και θα γίνεται από µέλη της επιστηµονικής οµάδας του Υποέργου που 
κατασκεύασε και στάθµισε το αντίστοιχο εργαλείο και ανέπτυξε το συνοδευτικό 
υλικό. Για το σκοπό αυτό, ο κάθε επιµορφούµενος κατά την εγγραφή του (την Τρίτη 
το απόγευµα, από τις 4-6 µ.µ.) θα παραλαµβάνει ένα χαρτοκιβώτιο (βάρους περίπου 
10-12 κιλών) µε το υλικό όλων των εργαλείων καθώς και το πρόσθετο υλικό που 
συνοδεύει κάποια εργαλεία. Το υλικό αυτό (που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
του σεµιναρίου) θα το παραλαµβάνει µε την έγγραφη δήλωση και υποχρέωσή του
ότι, µετά την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης, θα το παραδώσει στην υπηρεσία του, 
της οποίας εφεξής θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και θα πρέπει να καταχωρηθεί 
στο ανάλογο βιβλίο υλικού.

(γ).  Το ηµερήσιο ωρολόγιο πρόγραµµα της επιµόρφωσης και της φιλοξενίας θα 
είναι το εξής:
(i) Τετάρτη έως και Σάββατο:
07.00 – 08.00 :  Πρωινό
08.15 - 10.30 :  1η διδακτική περίοδος (3 διδακτικές ώρες)
10.30 - 10.45 : ∆ιάλειµµα (προσφορά καφέ ή αναψυκτικού)
10.45 - 12.15 :  2η διδακτική περίοδος (2 διδακτικές ώρες)
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12.15 – 12.30 :  ∆ιάλειµµα (προσφορά καφέ ή αναψυκτικού)
12.30 – 14.00 :  3η διδακτική περίοδος (2 διδακτικές ώρες) 
14.00 – 16.45 :  Γεύµα και µεσηµβρινή διακοπή
17.00 – 18.30 :  4η διδακτική περίοδος (2 διδακτικές ώρες)
18.30 - 18.45 : ∆ιάλειµµα (προσφορά καφέ ή αναψυκτικού)
18.45 – 20.15 :  5η διδακτική περίοδος (2 διδακτικές ώρες)
20.30 – 22.00 :  ∆είπνο

(ii) Κυριακή:
07.00 – 08.00 :  Πρωινό
08.15 - 10.30 :  1η διδακτική περίοδος (3 διδακτικές ώρες)
10.30 - 10.45 : ∆ιάλειµµα (προσφορά καφέ ή αναψυκτικού)
10.45 – 13.00 :  2η διδακτική περίοδος (3 διδακτικές ώρες)
13.00 – 14.00 :  Γεύµα-Αναχώρηση
HHHH ακριβής τήρηση του ανωτέρω ωρολογίου προγράµµατος είναι αυτονόητη υποχρέωση του  ακριβής τήρηση του ανωτέρω ωρολογίου προγράµµατος είναι αυτονόητη υποχρέωση του  ακριβής τήρηση του ανωτέρω ωρολογίου προγράµµατος είναι αυτονόητη υποχρέωση του  ακριβής τήρηση του ανωτέρω ωρολογίου προγράµµατος είναι αυτονόητη υποχρέωση του 

κάθε επιµορφούµενουκάθε επιµορφούµενουκάθε επιµορφούµενουκάθε επιµορφούµενου....

2. Υποχρεώσεις των επιµορφούµενων

Όπως ήταν ήδη γνωστό από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στις 6-11-
2007), όλοι όσοι είχαν υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο σεµινάριο ήταν ενήµεροι για 
τις βασικές υποχρεώσεις (κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σεµιναρίου) των 200 
ατόµων που θα συµµετάσχουν σε αυτό. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αυτονόητες για 
λόγους εύρυθµης και ουσιαστικής  λειτουργίας του σεµιναρίου, δεδοµένου ότι ο 
διατιθέµενος χρόνος των 50 ωρών µόλις που επαρκεί να καλύψει µια βασική 
ενηµέρωση σχετικά µε τις επιστηµονικές απαιτήσεις των 12 εργαλείων. Στο πλαίσιο 
αυτό και προς αποφυγή παρερµηνειών, οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο  
παρακαλούνται να γνωρίζουν τα εξής:  

(α). Η παρακολούθηση των µαθηµάτων (των 50 ωρών) του σεµιναρίου είναι 
υποχρεωτική και θα πιστοποιείται µόνο από την υπογραφή στα 
παρουσιολόγια για κάθε διδακτική περίοδο.

(β). Μετά την έναρξη κάθε διδακτικής περιόδου και προκειµένου να µη 
διακόπτεται ή διαταράσσεται η διεξαγωγή του µαθήµατος, ∆ΕΝ θα 
επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα (οπότε θα θεωρείται ως απουσία).

 (γ). Kατά την παρακολούθηση του σεµιναρίου, λόγω των σχετικά
περιορισµένων ωρών που διατίθενται για επιµόρφωση στο καθένα από τα 12 
Εργαλεία (τεστ), δεν µπορεί να δικαιολογηθεί καµία απουσία.

(δ). Η ανελλιπής παρουσία στις 50 ώρες του σεµιναρίου (πιστοποιούµενη από 
τα υπογεγραµµένα παρουσιολόγια) αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση 
της Βεβαίωσης παρακολούθησης του σεµιναρίου επιµόρφωσης και την 
κατοχή του κιβωτίου µε το υλικό των 12 Εργαλείων (τεστ).

(ε). Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σεµιναρίου παρακαλούνται οι 
επιµορφούµενοι να φέρουν (να «φορούν») το καρτελάκι µε τα στοιχεία του 
ονοµατεπωνύµου τους (το καρτελάκι θα χορηγηθεί κατά την εγγραφή). 
Αυτό είναι αναγκαίο και κατά την προσέλευσή τους στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου (ως αποδεικτικό συµµετοχής τους στην οµάδα φιλοξενούµενων 
του σεµιναρίου). 
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3.  Το υλικό των 12 εργαλείων (τεστ)

Στους συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα χορηγηθεί Φάκελος (µε το πρόγραµµα των 
µαθηµάτων του σεµιναρίου και τα έντυπα για την αποζηµίωση των µετακινήσεων) 
καθώς και χαρτοκιβώτιο µε το υλικό των 12 Εργαλείων. 

Όπως προαναφέρθηκε, το κιβώτιο µε το υλικό των 12 Εργαλείων (καθώς και το 
προσαρτηµένο επιπλέον υλικό) που θα παραλάβει ο κάθε επιµορφούµενος µε την 
εγγραφή του στο σεµινάριο (και το οποίο θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
επιµόρφωσης), θα αποτελέσει περιουσιακό στοιχείο της υπηρεσίας στην οποία 
υπηρετεί ο επιµορφούµενος. Συνεπώς, ο κάθε επιµορφούµενος οφείλει να το 
παραδώσει στον προϊστάµενο της υπηρεσίας του και να καταχωρηθεί στο βιβλίο 
υλικών της εν λόγω υπηρεσίας.

4.  ∆ιαµονή-φιλοξενία

(α).  Στους επιµορφούµενους θα παρασχεθεί δωρεάν φιλοξενία στα προαναφερθέντα 
ξενοδοχεία 5 αστέρων. Η φιλοξενία περιλαµβάνει διαµονή σε δίκλινα δωµάτια, 
διατροφή (πρωινό, γεύµα, βραδινό) και καφέ/αναψυκτικό σε κάθε διάλειµµα µεταξύ 
των µαθηµάτων. Το πρόγραµµα φιλοξενίας καλύπτεται οικονοµικά από το ΕΠΕΑΕΚ 
και η υλοποίησή του έχει αναληφθεί από την εταιρεία AC & C Professional
Congress Organiser, η οποία έχει επιλεγεί, µετά από εθνικό δηµόσιο διαγωνισµό. 

(β).  Η κατανοµή των επιµορφούµενων (ανδρών ή γυναικών) στα δίκλινα δωµάτια θα 
γίνει από την προαναφερθείσα εταιρεία, µε βασικό κριτήριο τη γεωγραφική περιοχή 
διαµονής ή υπηρεσίας των επιµορφούµενων (µε το σκεπτικό ότι ίσως είναι γνωστοί 
µεταξύ τους). Στη συνέχεια, η εν λόγω εταιρεία θα αποστείλει τον κατάλογο αυτής 
της κατανοµής στο αντίστοιχο ξενοδοχείο. Αν, λοιπόν, κάποιοι επιµορφούµενοι 
επιθυµούν αλλαγές ως προς τη συγκατοίκηση, θα πρέπει να το φροντίσουν οι ίδιοι 
επικοινωνώντας αποκλειστικά µε το αντίστοιχο ξενοδοχείο (ενωρίτερα ή κατά την 
ηµέρα της προσέλευσης). 

(γ). Η προσέλευση και η εγκατάσταση στο ξενοδοχείο θα µπορεί να γίνει από τις 
12.30 το µεσηµέρι της ηµέρας που έχει οριστεί ως ηµέρα προσέλευσης στο σεµινάριο 
(δηλ. την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2008 για το σεµινάριο της Αθήνας και την Τρίτη 11 
Μαρτίου 2008 για το σεµινάριο της Θεσσαλονίκης).  

(δ).  Όσοι εκ των επιµορφούµενων είναι κάτοικοι των περιοχών Αθηνών ή 
Θεσσαλονίκης και ενδεχοµένως επιθυµούν (για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) 
να µη διανυκτερεύουν στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα γίνεται µε 
δική τους ευθύνη και µε την προϋπόθεση ότι η µη διαµονή τους στο ξενοδοχείο δεν 
θα έχει επιπτώσεις στην έγκαιρη προσέλευσή τους (το πρωί ή το απόγευµα) στα 
µαθήµατα σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα (διότι, όπως προαναφέρθηκε, µετά 
την έναρξη του κάθε µαθήµατος – για λόγους οµαλής διεξαγωγής του προγράµµατος 
- δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και, εποµένως, η µη έγκαιρη προσέλευση θα λογίζεται 
ως απουσία).
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Στο ζήτηµα αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι οι δαπάνες φιλοξενίας (σύµφωνα µε 
το συµφωνητικό του µειοδοτικού διαγωνισµού) θα καταβληθούν από το ΕΠΕΑΕΚ 
για όλους τους επιµορφούµενους, ανεξάρτητα από το πώς θα αξιοποιήσει ο καθένας 
την προσφερόµενη φιλοξενία, διότι το βασικό κριτήριο για την παροχή της 
φιλοξενίας είναι η διευκόλυνση των επιµορφούµενων να συµµετάσχουν 
απερίσπαστοι σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης που θα λειτουργεί σωστά, 
απρόσκοπτα και ουσιαστικά. 

(ε).  Όπως προαναφέρθηκε, η δωρεάν φιλοξενία στο ξενοδοχείο καλύπτει τη διαµονή 
(σε δίκλινα δωµάτια), τη διατροφή (πρωινό, γεύµα, δείπνο) και τον καφέ ή 
αναψυκτικό των διαλειµµάτων µεταξύ των µαθηµάτων του σεµιναρίου. (Η εκ µέρους 
των υπευθύνων του ξενοδοχείου αναγνώριση των επιµορφούµενων – που δικαιούνται 
τις δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας - θα γίνεται µε βάση το καρτελάκι του σεµιναρίου 
που θα πρέπει να «φορά» ο κάθε επιµορφούµενος). Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες
(κατά τα γεύµατα ή άλλες ώρες) είναι αυτονόητο ότι επιβαρύνουν τον 
επιµορφούµενο.

5.  Μετακινήσεις

(α).  Όσοι αποδεχθούν τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο θα πρέπει, µε δική τους 
φροντίδα, να διευθετήσουν το ζήτηµα της άδειας από την υπηρεσία τους για τις 
ηµέρες που θα απουσιάσουν, έτσι ώστε να προσέλθουν έγκαιρα στο χώρο του 
σεµιναρίου τους, την Τρίτη το απόγευµα 4-6 µ.µ. για εγγραφή,  παραλαβή του 
υλικού και συµµετοχή στις εργασίες του σεµιναρίου

(β). Θα είναι δυνατή η αποζηµίωση των µετακινήσεων των επιµορφούµενων (που 
υπηρετούν εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) από και προς τον τόπο 
υπηρεσίας τους/κατοικίας τους (µε το ποσόν που αντιστοιχεί στο εισιτήριο ΚΤΕΛ, 
ΟΣΕ ή πλοίου), µε την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν, πλήρως συµπληρωµένα τα 
έντυπα (που θα τους χορηγηθούν µε την εγγραφή τους), συνοδευόµενα από όλα τα 
αναγκαία αποκόµµατα των εισιτηρίων (περισσότερες πληροφορίες και υποδείγµατα 
θα υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σεµιναρίου).

(γ). Σε περίπτωση που οι επιµορφούµενοι χρησιµοποιήσουν το ΙΧΕ αυτοκίνητό τους, 
θα αποζηµιωθούν µε το ποσό του εισιτηρίου επιβάτη του ΚΤΕΛ ή του ΟΣΕ, µε την 
προϋπόθεση ότι θα συνυποβάλουν (µαζί µε τα άλλα έντυπα) βεβαίωση του ΚΤΕΛ ή 
του ΟΣΕ για την αξία του εισιτηρίου µε επιστροφή. (Αυτή τη βεβαίωση θα είναι 
χρήσιµο να την έχουν µαζί τους κατά την προσέλευσή τους στο σεµινάριο).

6.  Εποπτεία, έλεγχος λειτουργίας και αξιολόγηση του προγράµµατος 
επιµόρφωσης 

(α). Η ακριβής τήρηση της διαδικασίας και λειτουργίας του προγράµµατος 
επιµόρφωσης για κάθε Εργαλείο (τεστ) θα εποπτεύεται, θα αξιολογείται και θα 
ελέγχεται από τους υπευθύνους των αντίστοιχων Υποέργων (όπου ανήκει το κάθε 
Εργαλείο) και του Έργου. 



7

(β). Επίσης, έλεγχο και αξιολόγηση της λειτουργίας του κάθε σεµιναρίου έχουν 
δικαίωµα να κάνουν ο Εξωτερικός Αξιολογητής του έργου καθώς και οι αρµόδιοι 
παράγοντες της ΕΥ∆ του ΕΠΕΑΕΚ και του ΥΠΕΠΘ.

7.  Τα αναπληρωµατικά µέλη

Όσα άτοµα έχουν επιλεγεί ως αναπληρωµατικά µέλη παρακαλούνται να γνωρίζουν τα 
εξής:
(α). Το κάθε σεµινάριο είναι «κλειστό» και αφορά αποκλειστικά µόνο τα 100 άτοµα
που έχουν επιλεγεί ως τακτικά µέλη. Συνεπώς ∆ΕΝ είναι δυνατή έστω και η 
παρακολούθησή του από τα αναπληρωµατικά µέλη µε την ιδιότητα του ακροατή.

(β).  Το αναπληρωµατικό µέλος αποκτά δικαίωµα συµµετοχής στο σεµινάριο µόνο σε 
περίπτωση που κάποιο από τα επιλεγέντα 100 τακτικά µέλη δεν αποδεχτεί ή δεν 
απαντήσει εγκαίρως ή δεν προσέλθει εγκαίρως (στις καθορισµένες ηµεροµηνίες και 
ώρες).

(γ). Η πρόσκληση των αναπληρωµατικών µελών θα γίνεται µε τη σειρά µε την 
οποία έχουν κληρωθεί, και αναγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που κάποιο 
αναπληρωµατικό µέλος δεν αποδεχθεί τη θέση ή δεν απαντά στο τηλέφωνο, τότε θα 
καλείται το επόµενο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος κ.ο.κ.
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Ε.   ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 200 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Για οργανωτικούς λόγους δεν θα είναι δυνατή καµία αλλαγή ως προς την πόλη 
παρακολούθησης του σεµιναρίου.

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
(Εγγραφή-παραλαβή υλικού: Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, ώρες 4 -6 µ.µ.)

1.  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΛΕΙΦΕΡΗ                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
2 ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ                    ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
3 ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       ΛΑΜΠΡΟΣ                         
5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                   ΑΓΑΘΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
6 ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ                       ΜΑΡΙΑ                           ΖΑΧΑΡΙΑΣ                        
7 ΑΦΕΝΤΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ              ΚΛΕΙΩ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
8 ΒΛΑΧΟΛΙΑ                        ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                      
9 ΒΛΑΧΟΥ                          ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ                     ΣΟΦΙΑ                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ                        ΙΩΑΝΝΑ                          ΑΝ∆ΡΕΑΣ                         
12 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ                         
13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ                     ΠΑΡΙΑ                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
14 ΓΚΙΝΗ                           ΣΟΦΙΑ                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
15 ΓΟΥΤΣΟΣ                         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         ΚΩΝ/ΝΟΣ                         
16 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ                         
17 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        ΑΛΕΞΙΟΣ                         
18 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
19 ∆ΗΜΟΥΛΑΣ                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
20 ∆ΟΥΡΟΥΚΑΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
21 ∆ΡΑΚΩΤΟΥ                        ΑΝΘΗ                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
22 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ                   ΧΡΥΣΟΥΛΑ                        ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        
23 ΕΥΘΥΜΙΟΥ                        ΧΡΗΣΤΟΣ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
24 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΑΝ∆ΡΕΑΣ                         
25 ΘΑΝΟΥ                           ΧΡΥΣΟΥΛΑ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       
26 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                 ΕΥΣΤΑΘΙΑ                        ΚΩΝ/ΝΟΣ                         
27 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    ΘΩΜΑΣ                           
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ                      ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
29 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ                     ΜΑΡΙΑ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
30 ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ    ΜΑΡΙΑ                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
31 ΚΑΡΡΑ                           ΑΘΗΝΑ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
32 ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         
33 ΚΑΤΣΟΥΛΗ                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
34 ΚΙΟΧΟΥ                          ΙΩΑΝΝΑ                          ΧΡΗΣΤΟΣ                         
35 ΚΟΛΑΪΤΗ   ΙΩΑΝΝΑ                          ΣΠΥΡΟΣ                          
36 ΚΟΛΤΣΙ∆ΑΣ                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
37 ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ                        ΕΛΕΝΗ                      ΣΠΥΡΟΣ                          
38 ΚΟΥΡΕΤΑ                         ΧΡΙΣΤΙΝΑ                        ΣΩΤΗΡΙΟΣ                        
39 ΚΟΥΡΡΗ                          ΕΛΕΝΗ                           ΣΑΒΒΑΣ                          
40 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ                       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                       
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41 ΚΥΡΙΑΖΗ                         ΕΛΕΝΗ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
42 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
43 ΚΥΡΚΟΥ                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                 ΧΡΥΣΗ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
45 ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ                       ΕΥΓΕΝΙΑ                         ΗΛΙΑΣ                           
46 ΛΙΑΝΕΡΗ                         ΧΡΙΣΤΙΝΑ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
47 ΛΙΒΕΡΗΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ              ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                       
48 ΛΙΜΝΑΙΟΥ                        ΝΑΥΣΙΚΑ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                      
49 ΛΟΥΡΑΚΗ                         ΣΟΦΙΑ                           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       
50 ΛΥΡΙΣΤΗΣ                        ΜΗΝΑΣ                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
51 ΛΩΛΟΥ                           ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
52 ΜΑΓΓΙΝΑΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ           ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ                       
53 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ                    ΑΝ∆ΡΕΑΣ                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
54 ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗ                      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      ΠΕΤΡΟΣ                          
55 ΜΑΝΙΑΤΕΑ                        ΠΗΝΕΛΟΠΗ                        ΗΛΙΑΣ                           
56 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ                     ΘΕΩΝΗ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
57 ΜΠΑΣΙΝΑ                         ∆ΗΜΗΤΡΑ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       
58 ΜΠΟΛΗ                           ΗΛΕΚΤΡΑ                         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                        
59 ΜΠΡΑΤΗΣ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ                         
60 ΜΥΛΩΝΑΚΗ                        ΑΓΑΠΗ                           ΗΡΑΚΛΗΣ                         
61 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                  ΦΩΤΕΙΝΗ                         ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ                       
62 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                    ΤΡΥΦΩΝ      ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                        
63 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ                       ∆ΕΣΠΟΙΝΑ                        ΦΩΤΙΟΣ                          
64 ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΦΩΤΙΟΣ                       
65 ΝΤΕΛΕΖΟΥ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         
66 ΝΤΟΥΣΗ                          ΕΥΘΥΜΙΑ                         ΙΩΑΝΝΗΣ                         
67 ΝΤΟΥΣΚΑ                         ΠΑΤΡΑ    ΦΩΤΙΟΣ                          
68 ΠΑΛΑΙΟ∆ΗΜΟΥ                     ΕΛΕΩΝΟΡΑ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ                    ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                      ΜΙΧΑΗΛ                    
70 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ                      ΜΑΡΙΑ                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
71 ΠΑΝΤΕΛΗ                         ΜΑΡΙΑ                           ΣΠΥΡΟΣ                          
72 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ                    ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
73 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                 ΣΠΥΡΟΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ                         
74 ΠΑΤΣΙΟΥ                         ΣΤΕΦΑΝΙΑ                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ              
75 ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ                     ΣΤΕΦΑΝΟΣ                        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       
76 ΡΑΠΤΗ                           ΦΩΤΕΙΝΗ                         ΧΡΗΣΤΟΣ                         
77 ΡΟΜΠΟΤΗΣ                        ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                      
78 ΣΑΖΑΚΛΙ∆ΟΥ                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΓΑΒΡΙΗΛ                         
79 ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ                     ΚΩΝ/ΝΟΣ                         ΣΤΑΥΡΟΣ             
80 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ                 ΜΑΡΙΑ                           ΚΛΕΙΤΟΣ                         
81 ΣΟΥΡΗ                           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             
82 ΣΤΑΘΑΤΟΥ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       ΦΩΤΙΟΣ                          
83 ΣΤΕΚΑΣ                          ΦΩΚΙΩΝ                          ΠΑΝΤΕΛΗΣ                        
84 ΤΑΣΙΟΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΚΩΝ/ΝΟΣ          
85 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ                     ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
86 ΤΑΤΣΗ                           ΘΕΟ∆ΩΡΑ                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
87 ΤΖΑΛΛΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                      
88 ΤΟΤΟΛΟΥ                         ΑΓΓΕΛΙΚΗ                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
89 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ       
90 ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ                     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
91 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ                       ΦΩΤΙΟΣ                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
92 ΤΣΙΧΛΗ              ΚΛΕΑΝΘΗ                         ΟΡΕΣΤΗΣ                         
93 ΦΑΝΗ                            ΜΑΡΙΑ                           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
94 ΦΟΥΣΚΑ                          ΣΤΕΦΑΝΙΑ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
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95 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ                      ΟΛΓΑ                            ΙΩΝΝΗΣ                          
96 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ                        ΜΑΡΙΑ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
97 ΧΟΥΣΑΚΟΥ                        ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
98 ΨΥΛΛΟΥ                          ΑΓΟΡΙΤΣΑ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
99 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
100 ΨΥΧΡΑΜΗΣ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      

2.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ                    ΧΡΥΣΑΝΘΗ                        ΗΛΙΑΣ         
2 ΚΩΤΣΑΚΗ                         ΕΛΕΝΗ                           ΣΠΥΡΟΣ                          
3 ΒΕΡΩΝΗ                          ΕΙΡΗΝΗ                          ΣΤΕΦΑΝΟΣ                        
4 ΜΠΟΥΣ∆ΟΥΝΗΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
5 ΚΟΥΡΟΥΤΗ                        ΑΝΤΙΓΟΝΗ                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
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ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Εγγραφή-παραλαβή υλικού: Τρίτη 11 Μαρτίου, ώρες 4 -6 µ.µ .)

1.  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΓΑΘΟΥ                          ΜΑΡΙΑ                           ΙΩΑΝΝΗΣ                         
2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                 
3 ΑΓΓΕΛΗ                          ΕΛΕΝΑ                           ΜΙΧΑΗΛ                          
4 ΑΓΤΖΟΓΛΟΥ                       ΕΥΡΙΝΟΜΗ                        ΠΕΤΡΟΣ                          
5 ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ                      ΕΛΕΝΗ    ΙΑΣΩΝ                           
6 ΑΝΤΣΟΣ                          ΣΤΑΥΡΟΣ                         ΚΩΝ/ΝΟΣ                         
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ                        ΧΡΗΣΤΟΣ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    
8 ΑΦΗΣΙΑ∆ΟΥ                       ΜΑΡΙΑ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
9 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    ΧΡΗΣΤΟΣ                         
10 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ                     ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΑΒΒΑΣ                          
11 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ                      ΓΕΩΡΓΙΑ                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
12 ΒΕΛΩΝΗ                          ΕΛΕΝΗ                           ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                 
13 ΒΛΑΝ∆ΟΣ                         ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ                       ΧΡΗΣΤΟΣ                         
14 ΒΛΑΧΟΥ                          ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
15 ΒΟΥ∆ΙΜΟΥ                        ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
16 ΒΥΡΣΩΚΙΝΟΥ                      ΧΡΥΣΗ                           ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ                    
17 ΓΕΡΟΝΤΑ                         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                
18 ΓΚΙΑΟΥΡΗ                        ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ                       ΙΩΑΝΝΗΣ                         
19 ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΥ                      ΜΑΡΙΑ                           ΛΑΜΠΡΟΣ                         
20 ΓΟΥΚΟΣ                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      ΗΡΑΚΛΗΣ                         
21 ΓΩΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
22 ∆ΑΛΑΚΟΥΡΑΣ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
23 ∆ΕΡΛΟΣ                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ                         
24 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ                     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
25 ΖΑΦΕΙΡΗ                         ΜΑΡΙΑ                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
26 ΖΑΧΑΡΑΚΗ                        ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                        ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ                     
27 ΖΙΩΓΑ                           ΓΕΩΡΓΙΑ                         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                        
28 ΖΙΩΓΟΣ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                      
29 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ                      ΚΩΝ/ΝΟΣ                         ΗΛΙΑΣ                           
30 ΘΩΜΟΥ                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       ΘΩΜΑΣ                           
31 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                      
32 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ                    ΕΡΥΑΓΓΕΛΙΑ                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
33 ΚΑΤΣΑΒΟΥ                        ΕΛΕΝΗ              ΜΑΡΚΟΣ                          
34 ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΥ                      ΕΛΕΝΗ                           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
35 ΚΑΤΣΩΛΗ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                       ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                      
36 ΚΟΖΑΡΗΣ                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
37 ΚΟΚΚΟΤΑΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
38 ΚΟΜΛΙΚΗΣ                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
39 ΚΟΜΝΗΝΟΥ                        ΜΑΡΙΑ-ΑΡΧΟΝΤΩ                   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                        
40 ΚΟΥΡΙ∆ΟΥ                        ΚΑΛΛΙΟΠΗ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
41 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ                      ΜΑΡΙΑ                           ΜΙΧΑΗΛ                          
42 ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ                         
43 ΚΥΡΟΥ                           ∆ΗΜΗΤΡΑ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΣΩΤΗΡΙΟΣ                        
45 ΛΙΤΑΙΝΑ                         ΣΥΡΜΩ                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      
46 ΜΑΡΘΑΡΗ                         ΑΥΓΗ                            ΠΑΣΧΑΛΗΣ                        
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47 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ                     ΑΝ∆ΡΕΑΣ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
48 ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
49 ΜΑΧΑΙΤΑ                         ΣΟΦΙΑ                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
50 ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ                   
51 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ                     ΣΥΜΕΛΑ                          ΚΩΝ/ΝΟΣ                         
52 ΜΟΤΣΙΟΥ                         ΑΘΗΝΑ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
53 ΜΟΥΣΟΥΛΗ                        ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
54 ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ                    ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       
55 ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟΥ                      ΣΟΦΙΑ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            
56 ΜΠΙΡΗΣ                          ΑΡΓΥΡΙΟΣ                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
57 ΝΑΟΥΜΗ                          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
58 ΝΑΤΣΚΟΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ                         ΘΩΜΑΣ                           
59 ΝΕ∆ΕΛΚΟΥ                        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
60 ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΟΥ                      ΦΩΤΕΙΝΗ                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            
61 ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆ΗΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      ΦΩΤΙΟΣ                          
62 ΝΤΑΛΑΚΑΣ                        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                      ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                        
63 ΝΤΑΦΛΟΥ                         ∆ΡΟΣΟΥΛΑ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      
64 ΞΙΜΙΝΗ                          ΚΛΕΟΝΙΚΗ                        ΙΩΑΝΝΗΣ                         
65 ΠΑΓΚΟΥ                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         
66 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ                        ΜΙΧΑΗΛ                          
67 ΠΑΠΑ                            ΑΘΑΝΑΣΙΑ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
68 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ                  ΙΩΑΝΝΗΣ                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
69 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ                    ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
70 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ                    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      ΣΩΚΡΑΤΗΣ       
71 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ                    ΑΘΗΝΑ                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
72 ΠΑΠΑΝΟΥΣΚΑΣ                     ΜΙΧΑΗΛ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
73 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΗΣ               ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                      ΘΕΟΦΙΛΟΣ                        
74 ΠΑΤΡΩΝΟΥ                        ΜΑΡΙΝΑ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
75 ΠΑΥΛΙΤΣΑ                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΚΩΝ/ΝΟΣ     
76 ΠΕΓΚΛΙ∆ΟΥ                       ΕΛΕΝΗ                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      
77 ΠΕΣΛΗ                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
78 ΠΕΤΣΑ                    ΕΛΕΝΗ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
79 ΠΕΤΣΑΣ                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         
80 ΠΟΥΤΑΧΙ∆ΟΥ                      ΟΛΓΑ                            ΠΕΤΡΟΣ   
81 ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ                     ΙΩΑΝΝΑ                          ΙΩΑΝΝΗΣ                         
82 ΣΑΒΟΥΡ∆ΟΥ                       ΕΙΡΗΝΗ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
83 ΣΑΜΑΡΑΣ               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
84 ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    ΑΝΕΣΤΗΣ                         
85 ΣΤΑΜΠΟΛΗ-ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
86 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                        
87 ΤΑΠΑΛΗ                          ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ                     ΚΩΝ/ΝΟΣ                         
88 ΤΕΡΤΗ              ΑΝΝΑ                            ΛΑΖΑΡΟΣ                         
89 ΤΖΑΝΕΤΗΣ                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
90 ΤΖΟΥΜΑΚΑ                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      
91 ΤΟΚΑ                            ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                       ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                       
92 ΤΟΤΣΙΟΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
93 ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         
94 ΤΣΑΚΝΑΚΗ                        ΦΑΝΗ                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
95 ΤΣΕΛΙΑ                          ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 
96 ΤΣΙΟΜΑΛΟΥ                       ΦΩΤΕΙΝΗ                         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       
97 ΤΣΟΓΚΑΣ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                      
98 ΤΣΟΛΑΚΗ                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       ΙΩΑΝΝΗΣ                         
99 ΤΣΟΥΛΦΑ                         ΙΩΑΝΝΑ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        
100 ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ                       ΙΩΑΝΝΑ                          ΑΡΧΟΝΤΗΣ             



13

2.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΞΑΓΑΡΑ                          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
2 ΡΑΠΤΗ                           ΑΓΑΘΗ                           ΧΡΗΣΤΟΣ          
3 ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ                      ΣΩΤΗΡΙΑ                         ΚΩΝ/ΝΟΣ                         
4 ΤΣΙΑΚΠΙΝΗ                       ΛΑΜΠΡΙΝΗ                        ΧΡΗΣΤΟΣ                         
5 ΛΟΥΑΡΗ                          ΜΑΡΙΝΑ                          ΑΛΕΞΙΟΣ                         

Πάτρα, 29 Ιανουαρίου 2008

Ο Επιστ. Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Κωνσταντίνος ∆. Πόρποδας
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