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Αθήνα, Μάρτιος 2019

2017 – 2019: ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Σύλλογός μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αντιμετωπίζει το
σύνολο των θεμάτων που μας απασχολούν και προσπαθεί να βρίσκει λύσεις παρά τις αντικειμενικά
δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες και ειδικότερα τις συνεχείς επιθέσεις υπονόμευσης που
δεχόμασταν στην προσπάθεια προώθησης και επίλυσης των αιτημάτων μας.
Με τη λήξη της θητείας μας σας παρουσιάζουμε αναλυτικά όλα τα θέματα που προσπαθήσαμε να
επιλύσουμε την προηγούμενη διετία:

1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΜΕ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993
Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίασή του στις 19/12/2016 έκανε αποδεκτή πρόταση
του κ. Διοικητή, μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Προγράμματος, που αφορούσε
τη διεύρυνσή του με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993!!! Η συγκεκριμένη
απόφαση είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο των ασφαλισμένων της Τράπεζας (εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι) να απολαμβάνουν το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς και να μην υπάρχουν πλέον
ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων. Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή των νέων ασφαλισμένων, καταβάλλεται
η αντίστοιχη εισφορά από εργαζομένους - εργοδότη και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η
συνέχεια του Προγράμματος για τις επόμενες γενιές. Για τους συνταξιούχους της ΤτΕ που
κάνουν ήδη χρήση του Προγράμματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία η σχετική λύση που δρομολογήθηκε.
Η ένταξη των νέων συναδέλφων ολοκληρώθηκε στις 14/7/2017 με την υποβολή αιτήσεων για τη
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρόσθετων Μετεργασιακών Παροχών. Η εμπρόθεσμη δήλωση
συμμετοχής των συναδέλφων υπερέβη το 80% επί του συνόλου εκείνων που είχαν το
σχετικό δικαίωμα εγγραφής, ποσοστό που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό.
Ταυτόχρονα η νομική και χρηματοοικονομική διασφάλιση του Προγράμματος έχει την ΕΓΓΥΗΣΗ της
Τράπεζας της Ελλάδος. Με απόφασή του το Γ.Σ. ενέκρινε το ποσό των 2.400.000€ ως
επιπρόσθετη ετήσια ενίσχυση του Προγράμματος για την ένταξη των νέων συναδέλφων.

2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (αρθ. 28 του Καταστατικού)
Το δεύτερο σκέλος της Απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της 19/12/2016 (εξουσιοδότηση της
Εκτελεστικής από το Γενικό Συμβούλιο) δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μεταφορά
ποσοστού της επικουρικής στο Πρόγραμμα. Η Εκτελεστική Επιτροπή «υποκαθιστά» το Γενικό
Συμβούλιο και η σύνθεσή της είναι πολύ περιορισμένη. Συμμετέχουν μόνο τα τρία μέλη της Διοίκησης
και το αρχαιότερο μέλος του Γενικού Συμβουλίου που εκτελεί χρέη γραμματέα. Αντιλαμβάνεται ο κάθε
συνάδελφος ότι η συγκεκριμένη περιορισμένη σύνθεση διευκολύνει τη λήψη της όποιας απόφασης για

το θέμα της μεταφοράς της επικουρικής. Δυστυχώς όμως και οι δύο παραπάνω επιτυχίες
υπονομεύτηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή από τις προσπάθειες συγκεκριμένων
συνδικαλιστών του Συλλόγου μας με παρεμβάσεις και απειλές σε στελέχη της Τράπεζας
και σε μέλη της Διοίκησης. Τελικά η προσπάθεια μας για τη μεταφορά ποσοστού 12% από την
επικούρηση στο Πρόγραμμα δεν κατέστη δυνατή.

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (4/3/2019)
Το Συμβούλιο Ασφάλισης αποφάσισε να εισηγηθεί στο προσεχές Γ.Σ. της 29/3/2019 την άρση
των κρατήσεων των Ν 4051 & 4093/2012 από τις συντάξεις των συνταξιούχων της ΤτΕ με
αναδρομικότητα από 1/1/2019.
Στην επίλυση του θέματος συνηγορεί η απόφαση που λήφθηκε στο τελευταίο Γ.Σ. της Τράπεζας
(25/2/2019), για τη δημιουργία αναλογιστικής πρόβλεψης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

4. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣYΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΩΡΩΝ
Οι λόγοι για τους οποίους προσφύγαμε στην δικαστική διεκδίκηση ήταν



η αναγκαιότητα διασφάλισης των δικαιωμάτων μας καθώς «τρέχουν» προθεσμίες παραγραφής.
η αντιμετώπιση μιας γενικευμένης πολιτικής αντίληψης που αφορά στην αποφυγή, εκ μέρους
της Κυβέρνησης, της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΣτΕ. Ιδίως μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης
στα πλαίσια της 3ης αξιολόγησης που υπέγραψε με τους θεσμούς και δεσμεύθηκε ότι θα αποφευχθεί η
εκτέλεση των αποφάσεων του ΣτΕ (κεφ.2.5.1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ).
Την απόφαση του Συλλόγου μας την έχουν αποδεχθεί μεγάλος αριθμός μελών μας, ήδη έχουν
κατατεθεί μέχρι σήμερα στα γραφεία μας πάνω από 2.000 αγωγές για τις οποίες έχουμε ήδη πάρει
δικάσιμο για τα Δώρα στην επικουρική και το Πρόγραμμα.
Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (194/25.1.2019) και του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(262/26.2.2019) ήταν απόλυτα θετικές και σύμφωνες με τις επιδιώξεις του Συλλόγου μας.
Αυτό που πραγματικά αξίζει να υπογραμμίσουμε είναι η γρήγορη εκδίκαση και έκδοση
αποφάσεων που δεν υπερέβησαν τους τρεις μήνες.

5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2022
Για τα στεγαστικά δάνεια Α’ και Γ’ κατηγορίας παρατείνεται η εξόφλησή τους κατά (3) τρία χρόνια
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα. Μετά τη λήξη της συμφωνίας (31/12/2019) η
νέα συμφωνία παρατείνεται μέχρι 31/12/2022.
Για τα στεγαστικά δάνεια Β’ κατηγορίας (επισκευαστικά) συμφωνήθηκαν τα εξής: Από 1/1/2020 το
ποσοστό αποπληρωμής θα αφορά το 50% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Από 1/1/2022 η
μηνιαία δόση επανέρχεται στο 100%.
Για τα δάνεια μισθών συμφωνήθηκαν τα εξής: Από 1/1/2020 η μηνιαία δόση θα αφορά το 50%
του δανείου. Από 1/1/2022 η μηνιαία δόση θα ανέλθει στο 70% και από 1/1/2024 η μηνιαία
δόση θα επανέλθει κανονικά στο 100%.

6. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ (ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ)
Α) Δάνεια συνταξιούχων, οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν όσο
αυτοί ήταν στην ενεργό υπηρεσία.
Για τα στεγαστικά δάνεια Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας υπήρξε μείωση του επιτοκίου και για τα τρία
δάνεια αντίστοιχα κατά 0,25%.
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Για τα δάνεια μισθών, μείωση επιτοκίου κατά 0,75%.
Για τα δάνεια εξόφλησης συμβολαιογραφικών, μείωση επιτοκίου κατά 0,75%.
Οι μειώσεις των επιτοκίων ισχύουν από 1/5/2018.

Β) Δάνεια συνταξιούχων οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν όταν ήταν
ήδη συνταξιούχοι.
Για τους συναδέλφους που είχαν δανειοδοτηθεί ως συνταξιούχοι με στεγαστικά δάνεια Α’ και Β’
κατηγορίας τα επιτόκια μειώνονται και για τις δύο κατηγορίες κατά 0,25% αντίστοιχα.

7. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
α) Καθολικό Δάνειο
Το δάνειο αυτό επαναχορηγήθηκε το Δεκέμβριο του 2015 με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις
από το προηγούμενο. Το 2020 θα έχουμε τη δυνατότητα επαναχορήγησής του.
β) Δάνειο 4 συντάξεων (κύριων και επικουρικών) με πλαφόν τις 5.000€
Χορηγήθηκε το 2013 και προέβλεπε την αποπληρωμή του σε 4 χρόνια επιμηκύνθηκε η εξόφληση του
σε 7 χρόνια και οι δόσεις από 48 γίνονται 84. Με την ολοσχερή εξόφληση του δανείου ο κάθε
συνάδελφος μας έχει τη δυνατότητα να το ζητήσει εκ νέου. Το 2020 θα έχουμε τη δυνατότητα
επαναχορήγησής του.
γ) Δάνειο των τριών (3) κύριων ακαθάριστων συντάξεων
Έχει τη δυνατότητα να το ζητήσει εκ νέου κάθε συνάδελφος αφού αποπληρώσει τα 2/3 του, όπως
ήδη έχει χορηγηθεί εκ νέου το Νοέμβριο του 2016. Τον Ιανουάριο του 2019 ξεκίνησε η
εκταμίευση του εν λόγω δανείου.

8. «ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΟΥ ΣΣΤΕ
Διασφαλίσαμε την καταβολή από την Τράπεζα, μετά από αίτημα του Συλλόγου μας, για τα έτη 2017
και 2018 του ποσού των 20.000€ για κάθε έτος στο «Λογ/σμό Αλληλεγγύης». Ένας αριθμός
συναδέλφων που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας - οικονομικά βρήκε μια μικρή στήριξη
από το συγκεκριμένο λογαριασμό. Ταυτόχρονα ενισχύσαμε από το συγκεκριμένο λογ/σμο με 1.500€
τους συναδέλφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2018.
Συναδέφλισσες, συνάδελφοι,
Με αίσθηση ευθύνης, σοβαρότητας και ιεράρχησης των στόχων προχωρήσαμε στην
επίλυση όλων των παραπάνω θεμάτων προς όφελος του συνόλου των συνταξιούχων του χώρου μας.
Νομίζουμε ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας στο Σύλλογο και η προστασία των
κεκτημένων των τελευταίων χρόνων είναι υποχρέωση που αφορά όλους μας. Θα πρέπει με την
ψήφο μας στις 28/3/2019 να αποδοκιμάσουμε και να απομονώσουμε ακραίες και επικίνδυνες πρακτικές
κομματικού και συνδικαλιστικού αριβισμού που οδηγούν σε ανεπιθύμητες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις
για όλους μας.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟΝ: Η αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση που κυκλοφόρησε με τον τίτλο
«Νέα Κίνηση Συνταξιούχων για το Ταμείο Υγείας». Οι προθέσεις του επικεφαλής της
συγκεκριμένης νέας παράταξης και η αγωνία του για να αποδείξει την ανεξάρτητη πορεία του
δεν μας κάνει εντύπωση, είναι κάτι που έρχεται από πολύ παλιά. Οι ίδιες αναφορές υπήρξαν και
στο παρελθόν για ανεξάρτητη πορεία αλλά τελικά δύο παρατάξεις ήταν αυτές που του
διασφάλιζαν τη μόνιμη εκλογή του στη θέση του Προέδρου, η ΔΑΚΕ και κυρίως η
ΠΑΣΚΕ ως η μεγαλύτερη παράταξη στο χώρο των εργαζομένων. Τελικά αυτό που πραγματικά
ελπίζουμε είναι να μην έχουμε άλλη μια τέτοιου τύπου ανεξάρτητη κάθοδο με διαφορετικές
βεβαίως παρατάξεις εκλογικής στήριξης αυτή τη φορά στους συνταξιούχους. ΕΙΔΩΜΕΝ!!!
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΣ
ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Σέρρες)
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Κέρκυρα)
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ηράκλειο)
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Λαμία)
ΑΡΑΠΗ ΚΥΡΑΝΙΩ (ΑΝΝΥ) (Σάμος)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΜΑΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Ρέθυμνο)
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Κεφαλονιά)
ΒΑΓΙΑΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αλεξανδρούπολη)
ΒΑΚΙΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σάμος)
ΒΑΛΕΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (Ηράκλειο)
ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μυτιλήνη)
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ (Θεσσαλονίκη)
ΒΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κομοτηνή)
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (Ρόδος)
ΒΟΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (Σπάρτη)
ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πάτρα)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ρόδος)
ΓΚΟΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Βόλος)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ηράκλειο)
ΔΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Καβάλα)
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ (Θεσσαλονίκη)
ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μυτιλήνη)
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ηράκλειο)
ΖΕΡΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΒΑΔΙΑ - ΣΕΚΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Κέρκυρα)
ΚΑΛΑΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩ (ΜΑΤΟΥΛΑ)
ΚΑΛΕΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΚΑΠΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ






ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Καβάλα)
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (Ιωάννινα)
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (Σέρρες)
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Νάξος)
ΚΑΦΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Λάρισα)
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Λαμία)
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πάτρα)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χανιά)
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Καλαμάτα)
ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ (Λαμία)
ΚΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Μυτιλήνη)
ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Λάρισα)
ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ιωάννινα)
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Μυτιλήνη)
ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Θεσσαλονίκη)
ΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΑΝΝΑ (Καλαμάτα)
ΜΑΚΡΗΣ - ΓΥΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αλεξ/πολη)
ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πύργος)
ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καλαμάτα)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σάμος)
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (Πύργος)
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΑ (ΦΙΛΙΤΣΑ)
ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ιωάννινα)
ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αγρίνιο)
ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αμφιλοχία)
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πάτρα)
ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Καλαμάτα)
ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Λάρισα)
ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΥΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Κέρκυρα)
ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ρέθυμνο)
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜAKΟΣ (Σέρρες)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Φλώρινα)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Βόλος)
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (Ρόδο)
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Θεσσαλονίκη)
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΕΛΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΜΠΩΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (Ηράκλειο)
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΣΟΥΝΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΣΠΑΝΟΥ - ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗ ΑΝΝΑ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Χανιά)
ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ηράκλειο)
ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρέθυμνο)
ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Μυτιλήνη)
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Βόλος)
ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μυτιλήνη)
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (Ηράκλειο)
ΤΖΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Θεσσαλονίκη)
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αλεξανδρούπολη)
ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Κέρκυρα)
ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αλεξανδρούπολη)
ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΙΑΠΤΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καβάλα)
ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΣΙΛΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑ
ΤΣΙΝΑΡΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ (Θεσσαλονίκη)
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Αλεξανδρούπολη)
ΤΣΟΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Αγρίνιο)
ΤΣΩΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (Ρόδος)
ΦΑΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (Λάρισα)
ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ηράκλειο)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Ρόδος)
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