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Από το πρακτικό της 14/13-7-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 280/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα των
δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ
ΖΩΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση
και Επανένταξη»
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 13-7-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 31848/ 9-7-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
23. Καστανίδης Γεώργιος
2. Απατσίδης Δημήτριος
24. Πάππου Μιχαήλ
3. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)
25. Γιαρένης Χρήστος
4. Σαουλίδης Αντώνιος
26. Κυπραίου Μαρία
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
27. Ζησάκος Χρήστος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
28. Φασφαλής Νικόλαος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
9. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
2. Βαρσάμης Νικόλαος
10. Ροϊδη Μαρία
3. Χατζησάββας Γρηγόριος
11. Ζωγόγιαννης
Κωνσταντίνος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
(Ντίνος)
5. Μασλαρινός Δημήτριος
12. Γκατζές Στέλιος
6. Ωραιόπουλος Λάζαρος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
7. Μιχαηλίδης Βασίλειος
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
8. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
15. Ιακωβίδης Νικόλαος
9. Λυκουριώτη Μαρία
16. Κορδά Ολυμπία
10. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
11. Χατζηκυριάκου Περικλής
18. Τερζίδου Αλεξάνδρα
12. Βέλλης Χαράλαμπος
19. Αλεξιάδου Ιωάννα
13. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου
20. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Ειρήνη
21. Πασιαλής Ιωάννης
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συζήτηση 3 (τριών) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 1ο,
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο,
22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο,
40ο, 42ο, 44ο, 45ο και 43ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Χατζησάββας Γρηγόριος και Λυκουριώτη Μαρία.
Κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
κ. Πάππου Μιχαήλ.
Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ.
κα Λυκουριώτη Μαρία.
Κατά τη συζήτηση του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Πάππου Μιχαήλ και Λυκουριώτη Μαρία.
Κατά τη συζήτηση του 42ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
κ. Σαουλίδης Αντώνιος.
Κατά τη συζήτηση του 43ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ.
κ. Σαουλίδης Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα των δράσεων
στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» που
υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»,
έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τηνμε αριθ. 30922/3-7-2015 εισήγηση του Γραφείου
Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, με το παρακάτω περιεχόμενο:
Θέμα: Έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα
των δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος
«Στέγαση και Επανένταξη»
Κατόπιν της
με αριθμ.
Δ28/οικ.31354/2352/15-09-2014 πρόσκλησης του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), ο
Δήμος Νεάπολης-Συκεών, υπέβαλε, σε συνεργασία με την ΆΡΣΙΣ Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Στέγαση και
Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το
πρόγραμμα με τίτλο «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ».
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Με την με αριθμ. Δ23/οικ.48277/2531/17-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εγκρίθηκε το ως άνω πρόγραμμα με
συνολικό προϋπολογισμό 172.400,00€ και διάρκεια 12 μήνες. Με την αριθμ.
Δ23/οικ.13777/957/2-4-2015 αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης
της υλοποίησης των Σχεδίων του Προγράμματος έως την 30/9/2016 και κατάθεσης
των φακέλων αποπληρωμής έως την 31/10/2016.
Με την 573/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών, εγκρίθηκε
η αποδοχή υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο ΟΙΚΟ – ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ του
προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης,
και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος κ. Συμεών Δανιηλίδης, για την υπογραφή της
παραπάνω
σύμβασης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πυλώνες ενεργειών, ήτοι τον πρώτο πυλώνα τις
δράσεις στέγασης και των δεύτερο πυλώνα, τις δράσεις εργασιακής ένταξης.
Για την υλοποίηση του 2ου πυλώνα ενεργειών, το πρόγραμμα παρέχει στο σύνολο
των ωφελούμενων σε όλη την διάρκεια του Σχεδίου:
• ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην εργασία,
• πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες εύρεσης νόμιμης εργασίας και
παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης /κατάρτισης,
• υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε
ωφελούμενου
• υπηρεσίες υποβοήθησης των ωφελούμενων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην
αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παροχή συμβουλών σε
θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά κλπ),
• υπηρεσίες ειδικής συμβουλευτικής προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά
εργασίας.
 Δημιουργία ατομικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούμενο σε
συγκεκριμένη κατηγορία επιθυμητής επανένταξης
Καταρτίζεται ανά ωφελούμενο, ενώ οι κατηγορίες δράσεων επανένταξης, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, είναι οι κάτωθι:
• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα,
• Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης – ατομικά ή σε εταιρική σχέση - και
χρηματοδότηση της. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας μικρής
επιχειρηματικής μονάδας ή η αυτοαπασχόληση,
• Απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας.
Για την υλοποίηση του 2ου πυλώνα ενεργειών προβλέπεται η κάλυψη των κάτωθι
δαπανών:
Δαπάνες εργασιακής επανένταξης
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατώτατος
βασικός μισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή δημιουργίας μικρής
επιχειρηματικής μονάδας μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
Απασχόληση στον αγροτικό τομέα μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισης μέχρι του ποσού των
6.000 ευρώ συνολικά
Συνολικά το πρόγραμμα «ΟΙΚΟ - ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» χρηματοδοτεί επιχειρήσεις για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 4 ατόμων για 9 μήνες , με το ποσό των 25.200€, 1
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άτομο για την υποστήριξη δημιουργίας επιχείρησης με το ποσό των 5.000€, 1 άτομο
για την απασχόλησή του στον αγροτικό τομέα της οικονομίας με το ποσό των 5.000€
και 2 επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω voucher κατάρτισης
για 2 άτομα, με το ποσό των 12.000€.
Ειδικότερα, ο Δήμος θα υλοποιήσει δράσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 4 ατόμων για 9 μήνες, με το ποσό των 25.200€,
ενώ τις υπόλοιπες δράσεις του δεύτερου πυλώνα θα υλοποιήσει η ΑΡΣΙΣ.
Ειδικότερα, στην ενέργεια που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην
οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει η σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης, μεταξύ του
Δήμου, εργοδότη και ωφελούμενου, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, κατόπιν
ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, έχουν
διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 9 μηνών και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί
συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Στην σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που καταρτίζεται εγγράφως και
κατατίθεται αρμοδίως, αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία που σχετίζεται με
την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι
πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του
κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με
τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Για την υλοποίηση της δράσης απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ο Δήμος ΝεάποληςΣυκεών θα απευθύνει ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του δήμου και όπου αλλού κριθεί τούτο αναγκαίο.
Η καταβολή της επιχορήγησης στις επιχειρήσεις θα γίνεται σε μηνιαία βάση, ως εξής:
1. Για τον πρώτο ημερολογιακό μήνα, έκδοση χρηματικού εντάλματος στο
όνομα του εργοδότη, με την κατάθεση της σχετικής σύμβασης ορισμένου
χρόνου
2. Για κάθε έναν από τους υπόλοιπους μήνες, έκδοση χρηματικού εντάλματος
στο όνομα του εργοδότη, με την κατάθεση σχετικής απόδειξης καταβολής
του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών
του προηγούμενου
ημερολογιακού μήνα.
Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την Δ28/οικ.31354/2352/15-09-2014 πρόσκληση του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ),
β) Την με αριθμ. Δ23/οικ.48277/2531/17-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έγκριση του προγράμματος
«ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ»,
γ) Τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
δ) Την Αναμορφωμένη –εγκεκριμένη αίτηση του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ
ΖΩΗΣ»
ε) Την από 24-12-2014 Προγραμματική Σύμβαση
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προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις διαδικασίες και τους όρους
υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του
προγράμματος «ΟΙΚΟ - ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος
«Στέγαση και Επανένταξη», ήτοι τις δράσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 4 ατόμων για 9 μήνες, με το ποσό των 25.200€
συνολικά, με την εξής διαδικασία:
1. Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Επιλογή εργοδοτών από την τριμελή Επιτροπή
3. Σύζευξη εργοδοτών με εργαζομένους από την τριμελή Επιτροπή
4. Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
5. Σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης μεταξύ του Δήμου, εργοδότη και
ωφελούμενου
6. Καταβολή της επιχορήγησης μετά την καταβολή σχετικών αποδεικτικών, ήτοι
αποδεικτικό καταβολής μισθών και αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών .

Ελένη Λιανού

Γιάννης Πολυχρονιάδης

Επιστημονική Συνεργάτης
Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Αναπλ. Προϊστάμενος
Αυτοτελές Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής
Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Συνημμένα:
1. Η Δ28/οικ.31354/2352/15-09-2014 πρόσκληση του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ)
2. Η με αριθμ. Δ23/οικ.48277/2531/17-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έγκριση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ»
3. Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
4. Αναμορφωμένη –εγκεκριμένη αίτηση του προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 22804/20-5-2014 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. ν’ αποφασίσουν σχετικά.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, και τα μέλη του Δ.Σ.
εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής
της συνεδρίασης, 2) την αρ. πρωτ. 30922/3-7-2015 εισήγηση του γραφείου
Προγραμματισμού
Ανάπτυξης
και
Οργάνωσης,
3)
την
με
αριθ.
Δ28/οικ.31354/2352/15-09-2014 πρόσκλησης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, 4) την με αριθμ. Δ23/οικ.48277/2531/17-12-2014 απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 5) Τον Οδηγό
Εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 6) Αναμορφωμένη –εγκεκριμένη αίτηση του
προγράμματος «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ», 7) την με αριθμ. πρωτ. 22804/20-5-2014
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, 8) την Α.Δ.Σ. 573/2014, 9) από 24-122014 Προγραμματική Σύμβαση και 10) τις διατάξεις του αρθρ. 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις διαδικασίες και τους όρους υλοποίησης του δεύτερου πυλώνα δράσεων
στέγασης αστέγων πολιτών του προγράμματος «ΟΙΚΟ - ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» στο
πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ήτοι τις δράσεις για
τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 4 ατόμων
για 9 μήνες, με το ποσό των 25.200€ συνολικά, με την εξής διαδικασία:
1.
Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2.
Επιλογή εργοδοτών από την τριμελή Επιτροπή
3.
Σύζευξη εργοδοτών με εργαζομένους από την τριμελή Επιτροπή
4.
Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
5.
Σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης μεταξύ του Δήμου, εργοδότη και
ωφελούμενου
6.
Καταβολή της επιχορήγησης μετά την καταβολή σχετικών αποδεικτικών, ήτοι
αποδεικτικό καταβολής μισθών και αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών .
Σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στη με αριθ. πρωτ. 30922/9-72015 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, η οποία
καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 280/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: 7ΦΣΝΩΚΙ-ΚΘ2
ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)
Σαουλίδης Αντώνιος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ροϊδη Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Καστανίδης Γεώργιος
Πάππου Μιχαήλ
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Φασφαλής Νικόλαος

7

