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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. συνήλθε σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου  2022, ημέρα Δευτέρα 

και από ώρα 13:00 έως 14:00 σε έκτακτη δια περιφοράς  συνεδρίαση ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και τηλεφώνου), κατ. εφαρμογή των διατάξεων α) του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α’ 55/11-

03-2020) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και όπως ισχύει έως σήμερα, ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. Πρωτ: 285/28.02.2022 πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη Μαρίας, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου.   

Διαπιστώθηκε  απαρτία γιατί επί  συνόλου  δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντες   (15 ).  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Πρόεδρος:          Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -    

Δημοτική Σύμβουλος 

 

- 

2.  Αντιπρόεδρος  Χατζόπουλος Γεώργιος - 

Δημότης 

 

3. Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα     

4.  Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης  

5. Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα  

6. Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα   

7.  Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης  

8.   Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα  

9.  Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος  

10. Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ 

της μειοψηφίας 
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11. Γκόνης Κωνσταντίνος-Δημοτικός Σύμβουλος εκ 

της μειοψηφίας 

 

12. Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος  

13.Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος 

Εργαζομένων    

 

14. Καζάς Ιωάννης – Δημότης            

15. Μάρα Αικατερίνη - Δημότισσα  

 

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι η προαναφερθείσα διοργάνωση πρέπει να 

κοινοποιηθεί στη Σχολική Κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων με ημερομηνία εφαρμογής την 1
η
 Μαρτίου 

2022. 

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση των πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε το 

ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διατάξεως. 

Θέμα Μοναδικό: Περί διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού που αφορά: α) Συγγραφή δοκιμίου και β) 

έκθεση ζωγραφικής με θέμα: « Ταξίδι στην ιστορία – όταν το παρελθόν συναντάται με το μέλλον», στο 

πλαίσιο των 200 χρόνων της απελευθέρωσης του Ναυπλίου και ορισμού επιτροπών αξιολόγησης. 

H Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία   έθεσε υπόψη  του  Δ.Σ. τα εξής: 

Στις 30 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται 200 χρόνια που η πόλη του Ναυπλίου απελευθερώθηκε από την 

Οθωμανική κυριαρχία και υποδούλωση. 

Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού κράτους και όρισε τα’ Ανάπλι, ως την 

πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερη, αυτόνομης και ανεξάρτητης πατρίδας. 

Η απελευθέρωση της πόλης ήταν ένας άθλος μέσα στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που συνέβαιναν εκείνη 

την περίοδο σε όλο τον γνωστό κόσμο. 

Για το μεγάλο αυτό γεγονός ο Δήμος Ναυπλιέων και ο ΔΟΠΠΑΤ επιθυμούν να διοργανώσουν μαθητικό 

διαγωνισμό που θα αφορά: α) Συγγραφή δοκιμίου με θέμα: Ταξίδι στην ιστορία – όταν το παρελθόν 

συναντάται με το μέλλον», στον οποίο διαγωνισμό θα συμμετέχουν μαθητές της τελευταίας τάξης των 

Δημοτικών Σχολείων και μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Ναυπλιέων και β) Έκθεση 

ζωγραφικής με το ίδιο θέμα που αφορά την Επανάσταση του ‘ 21.  

Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής είναι να καλλιεργηθεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών για την ιστορία και ειδικότερα για τα σημαντικά εκείνα γεγονότα που 

οδήγησαν στη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές/ μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν την ιστορική 

γνώση που λαμβάνουν στη σχολική τους τάξη για την Ελληνική Επανάσταση και να εκφράσουν εικαστικά τις 

ιδέες και τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι ένδοξες ιστορικές στιγμές της πατρίδας τους για την 

κατάκτηση της Ελευθερίας.  

Να δημιουργήσουν πάνω στο θέμα του διαγωνισμού έργα, τα οποία θα προσδώσουν το δικό τους νόημα 

και τους προσωπικούς τους προβληματισμούς, χρησιμοποιώντας ως μέσο αφήγησης τη Ζωγραφική Τέχνη.  

Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους αποτυπώνοντας ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα, σκηνές κ.λ.π 

Να μελετήσουν τα ιστορικά πρόσωπα και τις όψεις της καθημερινότητας μέσα από ιστορικούς πίνακες και 

να κατανοήσουν καλύτερα το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα από το οποίο γεννήθηκε η Ελληνική 

Επανάσταση. 
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Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές και μαθήτριες  των Σχολείων του Δήμου Ναυπλιέων, καθώς επίσης και 

του Μουσικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδος.  Συγκεκριμένα:  

'Όλων των τάξεων Γυμνασίου. 

Όλων των τάξεων του Λυκείου. 

Της Πέμπτης και Έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την συγγραφή 

δοκιμίου. 

1. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1
η
 Μαρτίου 2022 έως την λήξη της σχολικής χρονιάς. 

2. Τα δοκίμια πρέπει να είναι χειρόγραφα. 

3. Κάθε δοκίμιο δεν μπορεί να περιέχει λιγότερες από 600 και να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις. 

4. Τα δοκίμια υποβάλλονται στην εκάστοτε σχολική μονάδα σε φάκελο Α4 στον οποίο θα υπάρχει το 

κείμενο χωρίς όνομα αλλά με ψευδώνυμο. 

5. Το ψευδώνυμο να αναγράφεται όχι από τον υποψήφιο αλλά από τον σύνδεσμο φιλόλογο που θα 

τον παραλαμβάνει και θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. 

6. Σε μικρότερο κλειστό φάκελο(με το ψευδώνυμο στο εξωτερικό του και την ένδειξη "Για το 

διαγωνισμό δοκιμίου 2022") θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας. 

7. Τα δοκίμια θα συγκεντρωθούν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αργολίδας, προκειμένου να  

αξιολογηθούν σε κάποια αίθουσα ενός εκ των δύο Γυμνασίων του Ναυπλίου. 

8. Ο διαγωνισμός αφορά στους μαθητές και μαθήτριες  όλων των τάξεων των Γυμνασίων και 

Λυκείων του Δήμου Ναυπλιέωνκαθώς και στους μαθητές και μαθήτριες της Πέμπτης και Έκτης 

τάξης των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Ναυπλιέων. 

9. Θα βραβευτούν τα δοκίμια των μαθητών ή των μαθητριών κάθε τάξης που θα πρωτεύσουν μετά 

την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

10. Ειδικό δώρο θα υπάρξει για τον πρώτο ή την πρώτη της Γ' Λυκείου, της Γ' Γυμνασίου, της ΣΤ΄ και 

της Ε΄ Δημοτικού.  

Περαιτέρω η Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη τους όρους και τις προϋποθέσεις για την φιλοτέχνηση 

ζωγραφικού έργου με θέμα την Επανάσταση του ‘ 21, οι οποίοι είναι οι εξής: 

      1.Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1
η
 Μαρτίου  έως τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022.   

2. Οι μαθητές και μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοτεχνήσουν ένα μοναδικό ατομικό  

Ζωγραφικό έργο . 

3. Κάθε ζωγραφικό έργο θα δημιουργηθεί σε λευκό χαρτί, το οποίο ο Δήμος Ναυπλιέων θα 

χορηγήσει στους συμμετέχοντες μαθητές/ μαθήτριές. Τα χαρτιά θα έχουν τις εξής διαστάσεις :  

4. Για τους μαθητές των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων οι διαστάσεις  των χαρτιών θα είναι: 50cm Χ 

35cm.   

5. Για τους μαθητές /μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων οι διαστάσεις των χαρτιών θα είναι: 25cm X 

35cm. 

Τα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες σε συνδυασμό ή 

μεμονωμένα, είναι τα εξής: μολύβια, κάρβουνο,  χρωματιστά μολύβια, τέμπερες, ακρυλικά ή 

πλαστικά χρώματα, νερομπογιές, παστέλς, ακόμη και μερικώς στοιχεία κολάζ, (μπορούν αν 

επιθυμούν οι μαθητές να επικολλήσουν στην ζωγραφική επιφάνεια κάποιο στοιχείο φωτογραφικό 

ή άλλο, όμως δεν πρέπει να δημιουργεί έντονη ανάγλυφη επιφάνεια). Τα έργα μπορεί να είναι: 

Μαυρόασπρα, μονόχρωμα ή πολύχρωμα. Η τεχνική είναι ελεύθερη.  

6. Τα Ζωγραφικά έργα υποβάλλονται στην εκάστοτε σχολική μονάδα σε αντίστοιχο σε μέγεθος 

φάκελο   χωρίς όνομα αλλά με ψευδώνυμο.  

7. Το ψευδώνυμο να αναγράφεται όχι από τον υποψήφιο αλλά από τη Διεύθυνση του Σχολείου   που 

θα τον παραλαμβάνει και θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. 
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8. Σε άλλον κλειστό φάκελο (με το ψευδώνυμο στο εξωτερικό του και την ένδειξη "Για το διαγωνισμό  

Ζωγραφικής 2022") θα περιέχεται η φωτοτυπία του έργου και θα αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας. 

9. Τα Ζωγραφικά έργα θα συγκεντρωθούν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αργολίδας, προκειμένου να  

αξιολογηθούν σε κάποια αίθουσα ενός εκ των δύο Γυμνασίων του Ναυπλίου. 

10. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές και μαθήτριες  όλων των τάξεων των Γυμνασίων και Λυκείων 

του Δήμου Ναυπλιέων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και του Καλλιτεχνικού Σχολείου 

Αργολίδας καθώς και στους μαθητές και μαθήτριες της Πέμπτης και Έκτης τάξης των Δημοτικών 

σχολείων του Δήμου Ναυπλιέων. 

11. Θα βραβευτούν τα Ζωγραφικά Έργα των μαθητών ή των μαθητριών κάθε τάξης που θα 

πρωτεύσουν μετά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Ακολούθως η Πρόεδρος  εισηγείται την διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού στο πλαίσιο των 200 

χρόνων της απελευθέρωσης του Ναυπλίου από την Οθωμανική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει: α) 

Συγγραφή δοκιμίου και β) έκθεση ζωγραφικής με θέμα: « Ταξίδι στην ιστορία – όταν το παρελθόν 

συναντάται με το μέλλον», στον οποίο διαγωνισμό θα συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες της τελευταίας 

τάξης των Δημοτικών Σχολείων και μαθητές/μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου 

Ναυπλιέων, καθώς και μαθητές/μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και του Καλλιτεχνικού 

Σχολείου Αργολίδας. 

Όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων α) για την συγγραφή του 

δοκιμίου και β) την φιλοτέχνηση εικαστικού πίνακα ζωγραφικής ισχύουν οι προαναφερόμενοι. 

Επιπλέον προτείνει: α) Την επιτροπή μελών για την αξιολόγηση της συγγραφής δοκιμίου, η οποία θα 

απαρτίζεται από τους: 

- Μπουμπάρη Νικόλαο 

- Σπαντιδέα Θεοδόσιο 

- Τρανού Αικατερίνη 

- Πανταζή Σοφία 

β) Την επιτροπή μελών για την αξιολόγηση της φιλοτέχνησης εικαστικού πίνακα ζωγραφικής που θα 

απαρτίζεται από τους: 

- Μάγδα Μάρα 

- Καρακούρτη Λαμπρινή 

- Σαγκιώτη Βασιλική 

- Μπεκιάρη Κατερίνα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και  κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 

Α) Κάνει αποδεκτή  την εισήγηση της Προέδρου. 

Β) Εγκρίνει την διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού που αφορά: α) Συγγραφή δοκιμίου και β) έκθεση 

ζωγραφικής με θέμα: « Ταξίδι στην ιστορία – όταν το παρελθόν συναντάται με το μέλλον», στο πλαίσιο των 

200 χρόνων της απελευθέρωσης του Ναυπλίου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Γ) Εγκρίνει: α)  Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την συγγραφή δοκιμίου ως ακολούθως: 

1. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1
η
 Μαρτίου 2022 έως την λήξη της σχολικής χρονιάς. 

2. Τα δοκίμια πρέπει να είναι χειρόγραφα. 

3. Κάθε δοκίμιο δεν μπορεί να περιέχει λιγότερες από 600 και να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις. 
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4. Τα δοκίμια υποβάλλονται στην εκάστοτε σχολική μονάδα σε φάκελο Α4 στον οποίο θα υπάρχει το 

κείμενο χωρίς όνομα αλλά με ψευδώνυμο. 

5. Το ψευδώνυμο να αναγράφεται όχι από τον υποψήφιο αλλά από τον σύνδεσμο φιλόλογο που θα 

τον παραλαμβάνει και θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. 

6. Σε μικρότερο κλειστό φάκελο(με το ψευδώνυμο στο εξωτερικό του και την ένδειξη "Για το 

διαγωνισμό δοκιμίου 2022") θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας. 

7. Τα δοκίμια θα συγκεντρωθούν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αργολίδας, προκειμένου να  

αξιολογηθούν σε κάποια αίθουσα ενός εκ των δύο Γυμνασίων του Ναυπλίου. 

8. Ο διαγωνισμός αφορά στους μαθητές και μαθήτριες  όλων των τάξεων των Γυμνασίων και 

Λυκείων του Δήμου Ναυπλιέωνκαθώς και στους μαθητές και μαθήτριες της Πέμπτης και Έκτης 

τάξης των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Ναυπλιέων. 

9. Θα βραβευτούν τα δοκίμια των μαθητών ή των μαθητριών κάθε τάξης που θα πρωτεύσουν μετά 

την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

10. Ειδικό δώρο θα υπάρξει για τον πρώτο ή την πρώτη της Γ' Λυκείου, της Γ' Γυμνασίου, της ΣΤ΄ και 

της Ε΄ Δημοτικού.  

β) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την φιλοτέχνηση ζωγραφικού πίνακα με θέμα την Επανάσταση 

του ‘ 21, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1
η
 Μαρτίου  έως τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022. 

2. Οι μαθητές και μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοτεχνήσουν ένα μοναδικό ατομικό  

Ζωγραφικό έργο . 

3. Κάθε ζωγραφικό έργο θα δημιουργηθεί σε λευκό χαρτί, το οποίο ο Δήμος Ναυπλιέων θα 

χορηγήσει στους συμμετέχοντες μαθητές/ μαθήτριές. Τα χαρτιά θα έχουν τις εξής διαστάσεις :  

4. Για τους μαθητές των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων οι διαστάσεις  των χαρτιών θα είναι: 50cm Χ 

35cm.   

5. Για τους μαθητές /μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων οι διαστάσεις των χαρτιών θα είναι: 25cm X 

35cm. 

Τα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες σε συνδυασμό ή 

μεμονωμένα, είναι τα εξής: Μολύβια,κάρβουνο,  χρωματιστά μολύβια, τέμπερες, ακρυλικά ή 

πλαστικά χρώματα, νερομπογιές, παστέλς, ακόμη και μερικώς στοιχεία κολάζ, (μπορούν αν 

επιθυμούν οι μαθητές να επικολλήσουν στην ζωγραφική επιφάνεια κάποιο στοιχείο φωτογραφικό 

ή άλλο, όμως δεν πρέπει να δημιουργεί έντονη ανάγλυφη επιφάνεια). Τα έργα μπορεί να είναι: 

Μαυρόασπρα, μονόχρωμα ή πολύχρωμα. Η τεχνική είναι ελεύθερη.  

6. Τα Ζωγραφικά έργα υποβάλλονται στην εκάστοτε σχολική μονάδα σε αντίστοιχο σε μέγεθος 

φάκελο   χωρίς όνομα αλλά με ψευδώνυμο.  

7. Το ψευδώνυμο να αναγράφεται όχι από τον υποψήφιο αλλά από τη Διεύθυνση του Σχολείου   που 

θα τον παραλαμβάνει και θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. 

8. Σε άλλον κλειστό φάκελο (με το ψευδώνυμο στο εξωτερικό του και την ένδειξη "Για το διαγωνισμό  

Ζωγραφικής 2022") θα περιέχεται η φωτοτυπία του έργου και θα αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας. 

9. Τα Ζωγραφικά έργα θα συγκεντρωθούν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αργολίδας, προκειμένου να  

αξιολογηθούν σε κάποια αίθουσα ενός εκ των δύο Γυμνασίων του Ναυπλίου. 

10. Ο διαγωνισμός αφορά στους μαθητές και μαθήτριες  όλων των τάξεων των Γυμνασίων και 

Λυκείων του Δήμου Ναυπλιέων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και του Καλλιτεχνικού 

Σχολείου Αργολίδας καθώς και στους μαθητές και μαθήτριες της Πέμπτης και Έκτης τάξης των 

Δημοτικών σχολείων του Δήμου Ναυπλιέων. 

Θα βραβευτούν τα Ζωγραφικά Έργα των μαθητών ή των μαθητριών κάθε τάξης που θα πρωτεύσουν μετά 

την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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Δ) Ορίζει  επιτροπή αξιολόγησης α) στην συγγραφή δοκιμίου τους κάτωθι: 

- Μπουμπάρη Νικόλαο ( Πρόεδρο) 

- Σπαντιδέα Θεοδόσιο 

- Τρανού Αικατερίνη 

- Πανταζή Σοφία 

β) Στην φιλοτέχνηση εικαστικού πίνακα ζωγραφικής τους κάτωθι: 

-- Μάγδα Μάρα ( Πρόεδρο) 

- Καρακούρτη Λαμπρινή 

- Σαγκιώτη Βασιλική 

- Μπεκιάρη Κατερίνα 

Ε) Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στους Διευθυντές της Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης 

Αργολίδας για περαιτέρω ενέργειες. 

ΣΤ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για  την υλοποίηση της παρούσας 

απόφασης. 

ΝΑΥΠΛΙΟ 28-02-2022 

 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                              

               

         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο από το 

Βιβλίο των πρακτικών 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 
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