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Συνάδελφοι ,
Είναι πλέον προφανές πως τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα καθώς και αυτά της υγείας
προστατεύονται ΜΟΝΟ με την παραμονή τους μέσα στην ΤτΕ, από την οποία εισπράττουμε τις
συντάξεις μας ως καταστατική της υποχρέωση σύμφωνα με σειρά εθνικών νόμων και διεθνών
συμβάσεων, και ΔΕΝ προστατεύονται με την ανάθεσή τους σε ασφαλιστικές εταιρείες.
Πρέπει λοιπόν με την εκλογική μας επιλογή στις 19 Μαρτίου να κόψουμε την όρεξη όλων
εκείνων που μας προτείνουν να εγκαταλείψουμε την προστασία που μας παρέχει η ΤτΕ, την ίδια
στιγμή που πληροφορούμαστε τα τεκταινόμενα για τη δημιουργία ενός ταμείου όλων των μισθωτών
και τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιούχων.
Παρά τις αντιδημοκρατικές πρακτικές και τους φραγμούς που έθεσε, κυρίως η σημερινή πλειοψηφία
του Σ.Σ.Τ.Ε., καταφέραμε οι θέσεις και οι προτάσεις μας, να έρθουν σε γνώση όλων των
συναδέλφων σε ικανοποιητικό βαθμό. Στο διάστημα που πέρασε από τη συγκρότηση της Κίνησης
“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ:
Ερευνήσαμε, συντάξαμε και εκδώσαμε τρείς ολοκληρωμένες ειδικές μελέτες για το
Ασφαλιστικό Σύστημα του προσωπικού της ΤτΕ.
Εκδώσαμε περισσότερες από 20 τακτικές ανακοινώσεις ενημερώνοντας τους συναδέλφους για
συνταξιοδοτικά θέματα και θέματα λειτουργίας του Σ.Σ.Τ.Ε..
Λειτουργήσαμε με μεγάλη επιτυχία ίσως το καλύτερο ιστολόγιο σε χώρο Συνταξιούχων.
Πραγματοποιήσαμε με επιτυχία πάνω από δέκα δημόσιες συγκεντρώσεις της Κίνησής μας στα
γραφεία του Συλλόγου, όπου είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις.
Συναντηθήκαμε και συζητήσαμε με όλους σχεδόν τους συναδέλφους στις πόλεις εκείνες που
λειτουργούν παραρτήματα.
Με την ενεργό παρουσία μας, όπως αναφέραμε παραπάνω, και τις επανειλημμένες τεκμηριωμένες
γραπτές και προφορικές παρεμβάσεις μας στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. συμβάλλαμε στην:
- μη ένταξη των συνταξιούχων της ΤτΕ στη Β΄ φάση της Η.ΔΙ.Κ.Α.,
- μη παράδοση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε ασφαλιστική εταιρεία,
- ορθή ερμηνεία του νόμου 4281/6.8.2014 για τα επικουρικά ταμεία και τη μη εμπλοκή σε αυτόν
των συνταξιούχων της ΤτΕ,
- θεσμική κατοχύρωση, της απονομής δανείων για την ανακούφιση των συναδέλφων μας,
- υπεράσπιση της δημοκρατικής λειτουργίας και του Καταστατικού του Σ.Σ.Τ.Ε..
Δεν αποφύγαμε ευθύνες, δεν υποκύψαμε σε πιέσεις και αυταρχισμούς. Θέσαμε τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των συνταξιούχων της ΤτΕ, πάνω από εγωισμούς, αλαζονικές συμπεριφορές, άγονους
κομματικούς και παραταξιακούς διαχωρισμούς. Θεωρήσαμε πως, επί τέλους, η γνώση, οι εμπειρίες
και η ηλικία πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια νέα επιλογή ενότητας με ανεξαρτησία και
χειραφέτηση, ιδέα για την οποία εξ άλλου πολλοί από εμάς, πριν δύο χρόνια, δημιουργήσαμε την
Κίνηση Ν.Σ.Ε., η οποία πειρατικά κατελήφθη από τους συμβούλους της ΠΑΣΚΕ. Γεγονός όμως που
συνέβαλε πολλαπλώς στην εμφάνιση, με δημοκρατικό τρόπο και συλλογικές διαδικασίες, της Κίνησης
“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ, που αποτελεί πλέον μια σταθερή και μόνιμη κατάκτηση του
χώρου μας και στην οποία φιλοδοξούμε σταδιακά να συμμετέχουν συνάδελφοι που έχουν διάθεση για
ενωτική δράση χωρίς προκαταλήψεις και διαχωρισμούς στους δικούς μας και στους άλλους….
Είμαστε συνταξιούχοι και πρέπει ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
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ΟΙ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
Συνάδελφοι,
Θέσαμε, έγκαιρα, σε γνώση ΟΛΩΝ των συνταξιούχων της ΤτΕ το αναλυτικό Πρόγραμμα Στόχων και
Διεκδικήσεων που έχουμε συμφωνήσει και θα ακολουθήσουμε, με συνέπεια και σταθερότητα,
όλοι εμείς οι υποψήφιοι της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ. Θα θέλαμε σε αυτή την
τελευταία ανακοίνωση, πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 19.3.2015, να επαναλάβουμε
συνοπτικά τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, που αποτελούν για εμάς πρώτιστη
προτεραιότητα.
1. Απεμπλοκή των συνταξιούχων της ΤτΕ, που λαμβάνουν σύνταξη μόνο από αυτήν, από
διαδικασίες ελέγχου (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε).
2. Απόρριψη κάθε διαδικασίας ενσωμάτωσης των συνταξιούχων της ΤτΕ σε λογικές Ενιαίου
Ταμείου Μισθωτών ή Φορέα Απονομής Συντάξεων ή κατάργησης και συγχώνευσης της
επικουρικής σύνταξης με την κύρια.
3. Απόκρουση κάθε λογικής εκχώρησης του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε
ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή μετατροπής του σε επαγγελματικό ταμείο.
4. Υπογραφή Ειδικής Σ.Σ.Ε. για τη μετατροπή του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε
μέρισμα για όλο το προσωπικό, με συνέχιση της λειτουργίας του εντός της ΤτΕ, σύμφωνα με
τις Σ.Σ.Ε. των ετών 1948, 1951 και 2012, αλλά και σειρά αποφάσεων του Γ.Σ. της ΤτΕ,
ειδικότερα επί θητείας του Υποδιοικητή Ε. Κουράκου. Το νέο μέρισμα, στις σημερινές συνθήκες,
θα πρέπει να υπολογίζεται σε 14,5 μερίσματα όσα και τα μερίδια των σχετικών κρατήσεων και
να αποτελεί παράγοντα εξισορρόπησης των λαμβανόμενων και προσδοκώμενων συντάξιμων
αποδοχών, με τη μεταφορά σε αυτό, των μειώσεων των συντάξεών μας που παραμένουν στο
φορέα (για εμάς ΤτΕ).
5. ΄Αμεση ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων της ΤτΕ με θεσμικά κατοχυρωμένο τρόπο, με
προοπτική σταδιακής επανασύνδεσης των συντάξεων, με τους μισθούς των εν ενεργεία.
6. ΄Αμεσα μέτρα αντιμετώπισης των περικοπών, οι οποίες πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση
της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ και της απαγόρευσης χρηματοδότησης λογαριασμών του
Δημοσίου από αυτήν. Μέχρι την επίτευξη ολοκληρωμένης θεσμικά λύσης, τα μέτρα αυτά
θεωρούμε πως μπορεί, συνδυαστικά, να είναι:
- Αποτύπωση, στην ατομική συνταξιοδοτική μερίδα του κάθε συνταξιούχου, του συνόλου
των περικοπών οι οποίες έχουν προκύψει μετά το 2010 στις συντάξιμες αποδοχές του.
- Πληρωμή του φόρου εισοδήματος από τις καταγεγραμμένες απώλειες του εισοδήματος κάθε
συναδέλφου συνταξιούχου, όπως αυτές παρακρατούνται, απεικονίζονται στην ατομική
συνταξιοδοτική του μερίδα και παραμένουν στον φορέα (για εμάς ΤτΕ).
- Επαναχορήγηση των δώρων και του επιδόματος αδείας τουλάχιστον στο μέρισμα
(επικουρική+Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών). Σημειώνεται πως η ΕΤΕ εξακολουθεί, και
σωστά, να καταβάλλει δώρα και επιδόματα στους συνταξιούχους της στο μέρισμα-επικουρική.
- Πάγωμα των κρατήσεων των μηνιαίων δόσεων των προσωπικών δανείων, μέχρι την οριστική
εξομάλυνση του νέου συστήματος κρατήσεων του φόρου εισοδήματος, και έναρξη εκ νέου των
κρατήσεων αυτών από 1.1.2016.
- Συνυπολογισμός και εκ νέου υπολογισμός του πραγματικού ύψους των οφειλών, των
ληφθέντων στεγαστικών δανείων, σύμφωνα με α. το ύψος των σημερινών εμπορικών αξιών
των ακινήτων σε σχέση με αυτές της περιόδου δανεισμού και β. το σημερινό ύψος συντάξιμων
αποδοχών σε σχέση με τις δίκαια και εύλογα προσδοκώμενες συντάξιμες αποδοχές, με τις
οποίες και δανεισθήκαμε. Επί του προκύπτοντος ποσού, εφαρμογή των μέτρων οικονομικής
ανακούφισης που έχουν ήδη ληφθεί.
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- Άρση της παρακράτησης, από την κύρια και επικουρική σύνταξη, της Εισφοράς
Αλληλεγγύης, τα ποσά της οποίας αποδίδονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) για την κάλυψη ελλειμμάτων ασφαλιστικών ταμείων που έχουν κρατική
χρηματοδότηση. Ειδικότερα πρέπει άμεσα να αρθεί από την επικουρική, όπως και σωστά οι
συνταξιούχοι της Ε.Τ.Ε., δεν καταβάλουν εισφορά στο μέρισμα-επικουρική.
- Επανεξέταση της εφαρμογής του πλαφόν ή της εφαρμογής του στο καθορισμένο ύψος ως
καθαρού ποσού, δηλαδή μετά τις νόμιμες κρατήσεις, με υπολογισμό των οικογενειακών
επιδομάτων και των προσαυξήσεων των χρόνων πέραν των 35, από το Σύστημα Ασφάλισης
Προσωπικού της ΤτΕ, όπως αυτό δεσμεύεται από τα καταστατικά των πρώην ταμείων.
7. Καμιά μεταβολή των ασφαλιστικών κρατήσεων-εισφορών των πρωτοασφαλιζόμενων πριν την
31.12.1992. Μελέτη για σταδιακή εναρμόνιση των κρατήσεων και παροχών όλου του
προσωπικού στο ανώτερο επίπεδο.
8. Ανάληψη της ευθύνης του Ταμείου Υγείας από την ίδια την ΤτΕ, εναρμονιζόμενη έτσι
πλήρως στην ευθύνη της για το όλο κύκλωμα ασφάλισης του προσωπικού της. Διασφάλιση σε
κάθε περίπτωση της συνέχισης της λειτουργίας του εντός της Τράπεζας, με αποτροπή κάθε
δυνατότητας προσφυγής σε ιδιωτικά ασφαλιστικά συμφέροντα.
9. Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Σ.Σ.Τ.Ε., πλήρης διαφάνεια και πρόσβαση των
μελών του, και ειδικά αυτών του Δ.Σ., σε όλα τα παραστατικά των εγγραφών όλων των
λογαριασμών που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό του. Μείωση της μηνιαίας εισφοράς
(συνδρομής) των μελών του.
10.Δημοκρατική λειτουργία του Σ.Σ.Τ.Ε., συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των κινήσεων σε
διαπραγματεύσεις, πλήρης διαφάνεια των λειτουργιών του, πρόσβαση των μελών του στις
αποφάσεις και τα νομικά κείμενα. Πλήρης ισοτιμία των μελών του σε αποφάσεις για τους
λογαριασμούς ενίσχυσης και αλληλεγγύης, έλεγχος και συμμετοχή όλων των μελών του Δ.Σ.
σε θέματα διαχείρισης οικονομικών παροχών και ενισχύσεων. Επεξεργασία ενός σύγχρονου
Καταστατικού με διαδικασίες βάσης. Εφαρμογή της Απλής Αναλογικής, όπως ρητά
προβλέπει το Καταστατικό του Σ.Σ.Τ.Ε., άμεσα, δηλαδή και από αυτές τις εκλογές.
11.Ενίσχυση των δραστηριοτήτων πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης του Σ.Σ.Τ.Ε.
Αναζήτηση, μέσα από διάλογο με τους ίδιους τους συναδέλφους, μιας διαφορετικής
προσέγγισης των θεμάτων αυτών, που εκτός άλλων, να οδηγεί στην ανάδειξη πολύπλευρα των
δημιουργικών ταλέντων των συναδέλφων.
12.Συζήτηση για το αναγκαίο, σήμερα, επίπεδο των σχέσεών μας με την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., με βάση τις
εξελίξεις στο επίπεδο των Κεντρικών Τραπεζών (ενοποίηση σταδιακά των λειτουργιών τους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο), αλλά και αυτών των Εμπορικών Τραπεζών.
Συνάδελφοι,
Θεωρούμε πως τα παραπάνω, μέσα στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης θεσμικής
ανεξαρτησίας και του Καταστατικού της ΤτΕ, αποτελούν ικανή βάση δράσης ενός νέου Δ.Σ.
του Σ.Σ.Τ.Ε., το οποίο θα προκύψει από την ψηφοφορία της 19.3.2015, έτσι ώστε και σε
συνεργασία με το Σ.Υ.Τ.Ε. και τους εν ενεργεία συναδέλφους, να καταφέρει να
υπερασπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συνταξιούχων της ΤτΕ.
ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19.3.2015

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
- Αθήνα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- Αθήνα
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
- Αθήνα
ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- Κέρκυρα
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Μύκονος
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
- Αθήνα
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΛΛΗ
- Αθήνα
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ -Αθήνα
ΒΑΣΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Θεσσαλονίκη
ΒΑΤΙΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
- Αθήνα
ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- Σπάρτη
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- Θεσσαλονίκη
ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Αθήνα
ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Αθήνα
ΔΑΦΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
- Ιωάννινα
ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Αθήνα
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
- Αθήνα
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
- Αθήνα
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ
- Ρόδος
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αθήνα
ΖΕΡΒΑΚΗ ΡΟΥΛΑ
- Αθήνα
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Αθήνα
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΖΩΗ
- Αθήνα
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΦΩ) - Αθήνα
ΚΑΡΣΙΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
- Αθήνα
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - Αθήνα
ΚΑΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
- Αθήνα
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- Αθήνα
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- Αθήνα
ΚΑΦΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Αθήνα
ΚΟΝΑΚΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
- Πάτρα
ΚΟΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΗ (ΣΙΣΣΥ) - Αθήνα
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- Αθήνα
ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ (ΤΙΝΑ)
- Αθήνα
ΚΟΥΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- Αθήνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΑ
- Αθήνα
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- Αθήνα
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- Αθήνα
ΜΑΚΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
- Αθήνα
ΜΑΛΑΠΑΣΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Μυτιλήνη
ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΔΑΣ
- Αθήνα
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
- Ηράκλειο
ΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Αθήνα
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- Αθήνα
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΑ
- Αθήνα

ΜΑΡΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Ξυλόκαστρο
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- Λάρισα
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΤΡΙΚΗ ΝΙΚΙΑ
- Αθήνα
ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
- Αθήνα
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- Αθήνα
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΥ ΒΑΣΩ
- Αθήνα
ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
- Αθήνα
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
- Αθήνα
ΜΠΟΥΛΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- Αθήνα
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- Αθήνα
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
- Αθήνα
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- Αθήνα
ΝΤΟΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ
- Αθήνα
ΞΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- Αθήνα
ΞΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- Αθήνα
ΞΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
- Αθήνα
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Αθήνα
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
- Αθήνα
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
- Βραχάτι
ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- Ρόδος
ΠΑΤΣΙΛΙΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- Αθήνα
ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Βόλος
ΡΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Θεσσαλονίκη
ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - Αλεξανδρούπολη
ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΑΝΝΥ)
- Αθήνα
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- Αθήνα
ΣΑΜΠΡΗ ΦΑΝΗ
- Λάρισα
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- Αθήνα
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- Πάτρα
ΣΟΥΛΑΚΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
- Αθήνα
ΣΠΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - Πύργος
ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- Αθήνα
ΤΕΝΕΚΙΔΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
- Αθήνα
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ - Κομοτηνή
ΤΣΙΑΛΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
- Αθήνα
ΤΣΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
- Λαμία
ΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- Βόλος
ΦΩΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
-Αθήνα
ΧΑΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- Αθήνα
ΧΑΤΖΗΑΦΡΑΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
- Αθήνα
ΧΑΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
- Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- Αθήνα
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Αθήνα
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