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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΓΟΝΔΑ/ΚΖΓΔΜΟΝΑ 
ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΜΑΘΖΣΩΝ-ΜΑΘΖΣΡΗΩΝ Δ ΟΜΗΛΟ ΑΡΗΣΔΗΑ 

 
Ο/Ζ ππνγξάθ.....  .............................................................................................. 
 
θεδεκφλαο η..... καζεη........   ............................................................................ 
 
ηεο ........   ηάμεο ηνπ ...........................................................................Λπθείνπ, 
 
δειψλσ φηη ην παηδί κνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνπο Οκίινπο (Σνπνζεηήζηε, ζηε 
ζηήιε «Δπηζπκία ζπκκεηνρήο», αξίζκεζε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ 
καζεηή/ηξηαο αξρίδνληαο ηελ αξίζκεζε απφ ηνλ φκηιν πνπ επηζπκεί πεξηζζφηεξν)  

.  
(ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) ..................................... 

 
Όκηινη Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη Αξηζηείαο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ  
ζην Πξφηππν Γεληθφ Λχθεην Παηξψλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023: 
 

α/α   Σίηιος οκίιοσ Τπεύζσλοη εθπαηδεσηηθοί   Δπηζσκία  
ζσκκεηοτής  

1 
ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ 

ΗΣΟΡΗΩΝ ΜΤΣΖΡΗΟΤ… 
Παπαηζίκπαο Γεψξγηνο ΠΔ02, 

Κφθια Μαξία ΠΔ02 

 

2 Όκηινο Αληηινγίαο (Debate) Νηθνινπνχινπ Γεσξγία ΠΔ02 
 

3 
Σα Μαζεκαηηθά «θνηηάδνπλ ηα 

άζηξα» θαη εμεγνχλ ηνλ θφζκν γχξσ 
καο 

Θαλαζνχιηα Γεσξγία ΠΔ03, 
Υαηξηθάθεο Μάξθνο ΠΔ03 

 

4 
Σα Μαζεκαηηθά ζπλάληεζαλ  ηε Φπζηθή 
θαη έθαλαλ ……..πεηξάκαηα 

Θαλαζνχιηα Γεσξγία ΠΔ03, 
Αβνχξε Διηζζάβεη ΠΔ04.01 

 

5 Math(s)αίλσ Οηθνλνκία  
Βαξδάινπ Διέλε ΠΔ80, 

Παπαδνχξεο Ησάλλεο ΠΔ03 
 

6 
‘Οη θπζηθέο επηζηήκεο ζην ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην θαη ζηε δσή’ 

Απνζηνινπνχινπ ΒηθησξίαΠΔ04.02 
Κιαπδηαλνχ ηπιηαλή ΠΔ04.01 

 

7 Ludo ergo sum (παίδσ άξα ππάξρσ) Αξιαπάλνο Γεψξγηνο ΠΔ04.04 
 

8 
ΟΜΗΛΟ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΩΑ: «Do 

you Speak English?» 
Υξηζηνπνχινπ Μαξία ΠΔ06 

 

9 
« ΥΟΡΟΓΖΜΗΟΤΡΓΗΔ, ΡΤΘΜΟ-

ΑΘΛΖΖ-ΚΗΝΖΖ» 
Παλαγνπνχινπ Διέλε ΠΔ11 
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ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 
ΜΔ ΣΗ JAVA, C++, PASCAL, 

PYTHON  
ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΖ 

ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ  

Κνπλάβε Δπαγγειία ΠΔ86, ΠΔ03 

 

 
      ......................................(ππνγξαθή) 
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ΤΛΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 
 

 
ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΗΣΟΡΗΩΝ ΜΤΣΖΡΗΟΤ… 
 
 
 

 
 
Όκηινο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 
 
 

o Ξεθηλψληαο απφ ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, ν φκηινο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο θαη γξαθήο επηδηψθεη λα δηεπξχλεη 

ηελ αλαγλσζηηθή θαη ζπγγξαθηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζα ηνλ 

επηιέμνπλ. 

o Ζ εμάζθεζε ζε δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε, ε γλσξηκία κε ηνλ θφζκν ηεο 

θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αιεζνθάλεηαο, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

γηα απηνέθθξαζε ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ νκίινπ. 

 
Τπεύζσλοη οκίιοσ: Παπαηζίκπας Γεώργηος ΠΔ02, Κόθια Μαρία ΠΔ02 
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Όκηιος Αληηιογίας (Debate) 
 

 
 

 

• Γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, δεκφζηα νκηιία, δηάινγνο 
• επηθνηλσλία, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε 
• πεηζψ θαη επηρεηξεκαηνινγία, αγσγή ηνπ αθξναηή 
• ζπκκεηνρή ζε αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο, MUN θιπ 
 Έλα αληηθείκελν  πνπ είλαη παξφλ ζηελ θαζεκεξηλή θαη ζηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή 
δσή ησλ καζεηψλ. Ζ επηδεμηφηεηα ζηε ξεηνξηθή, ε νπνία θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηε 
ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ζηα ξεηνξηθά αγσλίζκαηα (εθθξαζηηθή αλάγλσζε, απζφξκεηνο 
ιφγνο, νκαδηθή ζπδήηεζε, πξνηξεπηηθφο ιφγνο, αγψλαο αληηινγίαο) είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο ζην δεκφζην ιφγν, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 
ζθέςεο, ηεο ηεθκεξησκέλεο επηρεηξεκαηνινγίαο, φπσο επίζεο θαη ηεο νκαδηθήο 
ζπλεξγαζίαο. 
 
Τπεύζσλε οκίιοσ: Νηθοιοπούιοσ Γεφργία (ΠΔ02) 
 
 
Τα Μαθηματικά «κοιτάζοςν τα άστπα» και εξηγούν τον κόσμο γύπω μαρ 
 
 

 
Φηαζκέλες οη προιήυεης ζε κηα θαζαρόηεηα καζεκαηηθή, κας οδεγούλ ζηε βαζύηερε γλώζε ηοσ 

θόζκοσ. 
Οδυζζέας Ελύηης, 1911-1996, Ποιηηής, Νόμπελ 1979 

 

Τα Μαθηματικά ως γλώσσα του σφμπαντος  
 
1. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νµίινπ είλαη λα εµπλεχζεη ζηνπο µαζεηέο ηελ αγάπε γηα 
ηελ επηζηήµε θαη ηα µαζεµαηηθά, λα ηνπο δείμεη ηε ρξεζηµφηεηα ησλ µαζεµαηηθψλ ζε 
πξαγµαηηθά πξνβιήµαηα αη λα ηνπο εηζάγεη ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο.  
2. Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη καζεκαηηθή εκπεηξία, 
ρξήζηκε ζε θάζε θαηάζηαζε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο πνξείαο, αιιά θαη ηεο 
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο 
 
Τπεύζσλοη οκίιοσ: Θαλαζούιηα Γεφργία (ΠΔ03), Υαηρηθάθες Μάρθος (ΠΔ03) 

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=18
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Τα Μαθηματικά σςνάντησαν  τη Φςσική και έκαναν ……..πειπάματα 
 
 
 

 
Γελ κπνξείο λα δηδάμεηο ηίπνηα ζηνλ άλζξσπν. Σν κφλν πνπ κπνξείο λα θάλεηο είλαη λα ηνλ βνεζήζεηο λα αλαθαιχςεη απηφ πνπ 
έρεη κέζα ηνπ.», Γθαιηιέν Γθαιηιέη. 
 
θνπφο ηνπ νκίινπ είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο εμέιημεο ησλ Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο κέρξη ζήκεξα θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο 
δηαδηθαζίαο ζηελ πνξεία απηή . 

ηφρνη ηνπ νκίινπ είλαη αθελφο ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ Φπζηθψλ 
επηζηεκψλ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 

Να αληηιακβάλνληαη ην πείξακα ζαλ κέζν επαιήζεπζεο ησλ Φπζηθψλ θαηλνκέλσλ 

Να ζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλαξκνινγνχλ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα 
απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. 

Να δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα κε θαηάιιειε καζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 
κεηξήζεσλ ηνπο. 

Γηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 
Λπθείνπ κέζα απφ πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ . Σαπηφρξνλα 
ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εηθνληθφ εξγαζηήξην. 

Θέινπκε λα πξνζθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ πεηξάκαηα 
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 
 
Τπεύζσλοη οκίιοσ: Θαλαζούιηα Γεφργία (ΠΔ03), Αβούρε Διηζζάβεη (ΠΔ04.01) 
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Math(s)αίλφ Οηθολοκία 
 
 

 
 
 
Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε δηαδξαζηηθά καζεκαηηθά ινγηζκηθά, εκβαζχλνπλ ζηε 

ρξήζε ηνπο, δεκηνπξγνχλ δηθά ηνπο έξγα θαη επεθηείλνπλ ζρεδηάδνληαο animations. 

Αμηνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ Geogebra κε ζηφρν ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε-κειέηε 

βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο κε ηξφπν παηγληψδε θαη δηαζθεδαζηηθφ.  

Απνθηνχλ δεμηφηεηεο, ρηίδνληαο απφ κηθξή ειηθία ηελ ηθαλφηεηα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο 

ησλ ρξεκάησλ θαη ηεο νξζήο ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ ζηε δσή ηνπο. 

Αλαθαιχπηνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε πηπρέο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ βίνπ σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο. 

Γηαζθεδάδνπλ, ζπκκεηέρνληαο ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο, κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο Kahoot, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ ζε έλα πιαίζην πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ηνπο. 

Δκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο έξεπλαο πεδίνπ. 

Καιιηεξγνχλ ηα ηαιέληα ηνπο, εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

 
Τπεύζσλοη οκίιοσ: Βαρδάιοσ Διέλε (ΠΔ80), Παπαδούρες Ηφάλλες (ΠΔ03) 
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‘Οη θσζηθές επηζηήκες ζηο ζτοιηθό εργαζηήρηο θαη ζηε δφή’ 
 
 

 
 
 
Οη θπζηθέο επηζηήκεο  κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαζθεδαζηηθέο, έλα ρφκπη. Αλ ην 
θαηαιάβεηε απηφ, ζα είλαη ην θαιχηεξν κάζεκα απφ φια. 
 
Ο φκηινο πεξηιακβάλεη δπν ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  
 
(α) Ζ πξψηε ελφηεηα ζα έρεη σο θεληξηθή έλλνηα ην πείξακα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Οη 
καζεηέο ζα θιεζνχλ λα γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο θαη κέζσ απηψλ 
λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε ψζηε λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ. 
 (β) Ζ δεχηεξε ελφηεηα ζα έρεη σο θεληξηθή ηδέα ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα 
επηζηεκνληθά ζέκαηα αηρκήο, ζρεηηθά κε ζεηηθέο επηζηήκεο φπσο παξνπζηάδνληαη ζην 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 
 
Τπεύζσλες οκίιοσ: Αποζηοιοπούιοσ Βηθηφρία ΠΔ04.02, Κιασδηαλού ησιηαλή 
ΠΔ04.01 
 
 
Ludo ergo sum (παίδφ άρα σπάρτφ) 
 
 

 
 
 
ηνλ Όκηιν 'Παίδσ άξα Τπάξρσ – Ludo ergo Sum' δεκηνπξγνχκε επηηξαπέδηα 
παηρλίδηα θαη εξγαζηεξηαθά φξγαλα γηα ΑκεΟΑ (άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία). ηνλ 
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φκηιν απηφ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ, ζε θιίκα 
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο: 
• Γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ 
• Γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ 3D ζρεδίαζε, 3D εθηχπσζε θαη ηελ δεκηνπξγηθή θαη 
ηερληθή γξαθηζηηθή, δεκηνπξγηθή γξαθή 
• Οξγάλσζε κέζσλ θαη δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο 
θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 
• Δλζπλαίζζεζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, 
πξνζβαζηκφηεηα, δηθαηψκαηα, αιιά θαη ηε γξαθή Braille θαη ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο 
• Δκπεηξία ζηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ 
Ο Όκηινο απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο φισλ ησλ ηάμεσλ. 
 
 
Τπεύζσλος οκίιοσ: Αριαπάλος Γεώργηος ΠΔ04.04 
 
 
 
ΟΜΗΛΟ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΩΑ: «Do you Speak English?» 
 
 

 
 
Βαζικός ζηότος: Η ενίζσςζη ηηρ επικοινωνιακήρ ικανόηηηαρ ζηην αγγλική γλώζζα.  

Δπιμέροσς Γραζηηριόηηηες: 

 Γημιοςπγική και παιγνιώδηρ γπαθή (ζςγγπαθή ποιημάηων και διηγημάηων) 

 Παποςζίαζη και ανάλςζη αγγλόθωνηρ λογοηεσνίαρ 

 Έκδοζη αγγλόθωνηρ εθημεπίδαρ 

 Ακπόαζη και δημιοςπγία ηπαγοςδιών ζηην αγγλική γλώζζα 

 Παπακολούθηζη βίνηεο και κινημαηογπαθικών ηαινιών ζηην αγγλική γλώζζα 

 Σςμμεηοσή ζε Μαθηηικούρ Γιαγωνιζμούρ  

Ο Όμιλος απεσθύνεηαι ιδιαίηερα ζε μαθηηέρ πος επιθςμούν ηη βεληίωζη ηων γνώζεων και 

δεξιοηήηων ηοςρ για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο Διδικό μάθημα ηων Πανελλαδικών Δξεηάζεων και 

ζε εξεηάζειρ γλωζζομάθειαρ. 

Απαραίηηηη προϋπόθεζη: Καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ (Β2+).  

J o i n  u s !  

 
Τπεύζσλε οκίιοσ: Υρηζηοπούιοσ Μαρία ΠΔ06 
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 « ΥΟΡΟΓΖΜΗΟΤΡΓΗΔ, ΡΤΘΜΟ-ΑΘΛΖΖ-ΚΗΝΖΖ» 
 

 
 
Αεξφβηνο ρνξφο -Οκαδηθφ Σζηξιίληηλγθ Διεχζεξν Πνκ (κηθηφ) 
 
«Καλείο δελ λνηάδεηαη αλ κπνξείο λα ρνξέςεηο θαιά. Απιά ζήθσ θαη ρφξεςε» 
Davy Barry 
 
Ο Αεξφβηνο ρνξφο θαη ην Clearleading πεξηιακβάλνπλ γπκλαζηηθή θαη ρνξφ. Δίλαη 
επράξηζηνη θαη πγηεηλνί ηξφπνη γηα ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή επεμία! Ζ κνπζηθή, ν ρνξφο, 
ε θίλεζε καο βνεζνχλ λα εθθξάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα καο δηψρλνληαο ην ζηξεο απφ 
ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 
 
ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΤΜΔΣΔΥΔΣΔ ΟΛΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩ ΣΑΛΔΝΣΟΤ ΚΑΗ 
ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ! Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε Γηάζεζε!  
  
 
Τπεύζσλε οκίιοσ: Παλαγοπούιοσ Διέλε ΠΔ11 
 
 
 
 
ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΣΗ JAVA, C++, PASCAL, PYTHON  
ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 
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Ση αθρηβώς είλαη ε Java ε C++, ε PASCAL θαη ε PYTHON; 
 
Όιεο ηνπο είλαη γιψζζεο αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (object-oriented 
programming). Άιιεο απφ απηέο φπσο ε Pascal θαη ε C++ παιηέο θαη δνθηκαζκέλεο 
ζην ζηίβν ηεο δηδαζθαιίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζπγγξαθήο ζεκαληηθψλ 
εθαξκνγψλ θη άιιεο λεψηεξεο φπσο ε Java, θαη ε Python, πξννξηζκέλεο λα 
ππνζηεξίμνπλ ην κέιινλ ηεο ηερλνινγίαο.  
H Java είλαη θαηαζθεπαζκέλε πάλσ ζην κνληέιν ηεο C++, είλαη κία λέα θαη 
ελδηαθέξνπζα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα γξαθνχλ 
πξνγξάκκαηα πνπ λα ηξέρνπλ ζην Internet. Σε γλσξίζακε ηα ηξία πξνεγνχκελα ζρ.έηε 
ηε ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δψζνπκε θίλεζε θαη αλαγλψξηζε ρξψκαηνο ζην ξνκπφη 
EV3 ηεο Mindstorm.  
Ζ Python θαη ε C++ εληάρηεθαλ ζηνλ φκηιν ηα επφκελα 3 ζρ.έηε, ηηο ρξεζηκνπνηήζακε 
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αηζζεηήξσλ θαη κηθξνυπνινγηζηψλ φπσο ην Raspberry Pi θαη 
Arduino θαη ηελ θαηαζθεπή κηθξνδνξπθφξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ 
δηαζηεκηθήο ηεο CanSat in Greece θαη ηεο επξσπατθήο ππεξεζίαο δηαζηήκαηνο ESA. 
Γεληθός ζηότος ηοσ οκίιοσ είλαη: 
Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην κειινληηθφ θφζκν ηεο ξνκπνηηθήο κε κνλνπάηη ηα 
ζχγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
Τπεύζσλε οκίιοσ: Κοσλάβε Δσαγγειία ΠΔ86 ΠΔ03 
 
 
 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζαο. 
Σν ΔΠ.Δ.. ηνπ Πξφηππνπ ΓΔ.Λ. Παηξψλ 
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