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ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΤΙΑ…
Είναι πλέον από όλους παραδεκτό, πως ο σεβασμός που επιδείχθηκε στην
ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού
της ΤτΕ (Σ.Α.Π.ΤΕ.), για πρώτη φορά στα μνημονιακά χρόνια, έχει
δημιουργήσει νέα δεδομένα που πρέπει να αξιοποιηθούν. Το γεγονός πως για πρώτη φορά οι
συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν υπέστησαν νέες μειώσεις στις συντάξεις τους, αποτελεί ένα πρώτο
ουσιαστικό κέρδος. Το μεγαλύτερο όμως κέρδος από την απεμπλοκή του χώρου της ΤτΕ από το
τρίτο μνημόνιο και τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, έγκειται στο γεγονός ότι μπορούμε πλέον να
τακτοποιήσουμε «τα του οίκου μας» χωρίς μνημονιακούς νόμους και χωρίς διαχωρισμούς,
αποκαθιστώντας τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Η ΤτΕ μετά τον νέο ασφαλιστικό νόμο
δεν προβαίνει στην απονομή σύνταξης στους συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται, αλλά στην
καταβολή έναντι σύνταξης!! Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πλήρως όσα δημόσια υποστηρίξαμε
από την πρώτη στιγμή της ψήφισης του νόμου. Συγκεκριμένα υποστηρίξαμε ότι, αφού το
Σ.Α.Π.ΤΕ. είναι εκτός ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει η ίδια η Τράπεζα, ως φορέας ασφάλισης
του προσωπικού της, να αποφασίσει δια των υπηρεσιακών της οργάνων, το πλαίσιο
συνταξιοδότησής του!! Συνεπώς είναι αδήριτη ανάγκη να εκλεγεί ένα νέο Δ.Σ. στο Σ.Σ.Τ.Ε., που
θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την αποκατάσταση των συντάξεών μας.
Ας μη χάσουμε και άλλο χρόνο…

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου και υλοποίηση της
απόφασης του ΣτΕ για:
 Κατάργηση των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων, της εισφοράς στο Α.Κ.Α.ΓΕ. και των
πέναλτι.
 Επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας.
 Υπολογισμό των μνημονιακών απωλειών κατά ατομική μερίδα συναδέλφου και συμφωνία
τρόπων επιστροφής τους.
 Σταδιακή επανασύνδεση των συντάξιμων αποδοχών με τους μισθούς των εν ενεργεία, ίδια
σύνταξη για ίδια ασφαλιστικά χρόνια και ίδιο βαθμό.
.Υπολογισμό των ετών πλέον των 35 και των οικογενειακών επιδομάτων και επανεξέταση του
πλαφόν.
 Απεμπλοκή μας από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 Υπογραφή ειδικής ΣΣΕ, σε συνέχεια εκείνων των ετών 1948 και 1951, για τη μετατροπή του
Προγράμματος σε Μέρισμα πρόσθετων μετεργασιακών παροχών της εποχής μας, από 36%,
για όλο το προσωπικό χωρίς διαχωρισμούς (αναλυτικότερα παρακάτω).
 Καταβολή 14 Μερισμάτων, αντίστοιχων των κρατήσεων μας, και υπολογισμό του
Μερίσματος με το σύνολο των ασφαλιστικών χρόνων εντός και εκτός Τράπεζας, που έχουν
αναγνωρισθεί.
 Παραμονή του Προγράμματος-Μερίσματος μέσα στην Τράπεζα και διαχείρισή του από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
 Ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας και προστασία του Ταμείου Υγείας.
 Μείωση των επιτοκίων δανεισμού και νέες επωφελείς ρυθμίσεις.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΑΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΡΑ!!!!!
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΑΣ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
 ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να διεκδικήσουν τα δώρα και το επίδομα αδείας στο Μέρισμα, που οι
συνταξιούχοι της ΕΤΕ συνεχίζουν αδιαλείπτως να παίρνουν όλα αυτά τα χρόνια!!
 ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ, όπως όφειλαν ως σωματείο, δικαστικά κατά των μνημονιακών
περικοπών, όταν σχεδόν όλα τα σωματεία συνταξιούχων έχουν καταφύγει στα ένδικα μέσα,
αλλά επιτίθενται κατά των συναδέλφων που έχουν ήδη καταθέσει αγωγές!!
 ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ουσιαστικά την αποκατάσταση των συντάξεων μας, ακόμα και
μετά την απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015, με την οποία κηρύχτηκαν αντισυνταγματικές
οι μνημονιακές κρατήσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012!!
 ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ, όπως είχαν δεσμευθεί, τη σταδιακή επιστροφή του συνόλου των
απωλειών μας μέσω του Προγράμματος, που ήταν και ο λόγος διαχωρισμού του Μερίσματος!
 ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των συντάξεών μας, υιοθετώντας, κατά των
δικαιωμάτων μας και της ανεξαρτησίας της ΤτΕ, μαχητά νομικά τεχνάσματα με τα οποία καμιά
σχέση δεν έχουν οι Νομικές Υπηρεσίες και το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας!!
 ΣΠΑΤΑΛΗΣΑΝ όλη τους τη θητεία σε μεθοδεύσεις και αναζήτηση σοφισμάτων, για να
αναθέσουν τη διαχείριση του Προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία!!
 ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., την
εμπλοκή των χρηματικών ροών του Ταμείου Υγείας με αυτές του Προγράμματος και την
έγκριση ασφαλιστικών θεμάτων από την Εκτελεστική Επιτροπή, αντί του Συμβουλίου
Ασφάλισης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 37Α του Καταστατικού της ΤτΕ!! Ας σημειωθεί
πως η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται μόνο από τον Διοικητή και τους δύο Υποδιοικητές.
 ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΣΑΝ εκείνους που διεκδικούν τη σταδιακή αποκατάσταση της ισότητας των
παροχών μεταξύ των συνταξιούχων!!
 ΔΙΑΣΠΟΥΣΑΝ την ενότητα του Συλλόγου με την αντιδημοκρατική τους πρακτική και την
αυταρχική αντιμετώπιση των συμβούλων της μειοψηφίας!!
 ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ την πρόταση που υποβάλαμε τόσο κατά την αρχική διαδικασία συγκρότησης,
όσο και αμέσως μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016, για αναλογικήαντιπροσωπευτική συγκρότηση του Προεδρείου του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε..

Ας σκεφτούμε όλοι που θα είχαν οδηγηθεί οι συντάξεις μας εάν οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν μέναμε
αμετακίνητοι στη θεσμική και νομική βάση της ανεξαρτησίας της ΤτΕ, συμβάλλοντας
στην απεμπλοκή της από τον νέο ασφαλιστικό νόμο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ… ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ…
Μετά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση στο ΤΙΤΑΝΙΑ, οι στόχοι της πλειοψηφίας δεν
άλλαξαν, όπως δείχνει και η επίμονη άρνησή της να αποφασισθεί ομόφωνα από το Δ.Σ. του
Σ.Σ.Τ.Ε., ότι τελείωσε κάθε σκέψη για ανάθεση της διαχείρισης του Προγράμματος σε ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία. Στα τέσσερα σχεδόν χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος, όσο και αν η
πλειοψηφία προσπαθεί να μας πείσει, όλοι ξέρουμε βιωματικά ότι δεν μας επέστρεψαν ούτε
ένα επί πλέον ευρώ μετά την εφαρμογή του!! Μάλιστα, το ελάχιστο ποσό των έξι (6)
εκατομμυρίων ευρώ, που μας επεστράφη αρχικά από τα πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ των
ετήσιων μνημονιακών απωλειών μας, δεν κάλυψε ούτε τις κρατήσεις των νόμων 4024/2011 και
4051/2012, τις οποίες, δεν είχαμε πριν την εφαρμογή του Προγράμματος!! Σήμερα οι ίδιοι,
που με πρόσχημα τη νομική διασφάλισή του πίεζαν να ανατεθεί η διαχείρισή του σε ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία, «ανακάλυψαν» τη μεταφορά στο «αδιασφάλιστο» Πρόγραμμα, πρόσθετου
ποσοστού 12% από το 20% που είναι πλήρως εγγυημένο από την ίδια την ΤτΕ!!
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Ουσιαστικά προτείνουν το αρχικό κεφάλαιο του Προγράμματος, που σχηματίστηκε για να
καλύπτει τη χορήγηση του 16% (του τμήματος δηλαδή που διαχωρίστηκε από το Μέρισμα 36%
των ΣΣΕ του 1948 και 1951) στους πρωτοασφαλισμένους προ της 1.1.1993 συνταξιούχους, να
καλύψει, χωρίς ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου, τη χορήγηση του 28% (16%+12%) στους
5.800 συνταξιούχους της παλιάς γενιάς, αλλά και στους 1.000 περίπου νέους συναδέλφους, που
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα!! Οι παραπάνω λογικές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε
καταστάσεις ενός αντίστοιχου ΕΤΑΤ στην ΤτΕ, δια μέσου ασφαλιστικής, με πρόσχημα να
διασφαλιστεί νομικά το αυξημένο πλέον ποσοστό (28%) του Προγράμματος... Παράλληλα
απειλείται και το Ταμείο Υγείας, με την απαράδεκτη εμπλοκή της παγίας επιδότησής του με το
Πρόγραμμα!!

Η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Αφού τελικά δεν υλοποιείται η σταδιακή επιστροφή των απωλειών μας μέσω του Προγράμματος,
όπως είχε συμφωνηθεί κατά τη δημιουργία του, προτείνουμε: Να μεταφερθεί στο Πρόγραμμα
ολόκληρο το εναπομείναν 20% και να καταστεί πλέον αυτό Πρόγραμμα - Μέρισμα 36% για
όλους τους ασφαλισμένους χωρίς διαχωρισμούς. Έτσι θα υπάρχει πλήρης νομική και
θεσμική συνέχεια των υποχρεώσεων της Τράπεζας από τις ΣΣΕ 1948 και 1951, στις οποίες
εδράζεται το δικό μας Μέρισμα-επικουρική. Άλλωστε είναι στις αρμοδιότητες αποκλειστικά της
Τράπεζας, η οποία ενέταξε στους λογαριασμούς του ενεργητικού της την κινητή και ακίνητη
περιουσία των Ταμείων μας, ως «αρραβώνα» των υποχρεώσεων τις οποίες ανέλαβε πλέον η
ίδια, από 1.1.2011, και ενεργεί για την εκπλήρωσή τους!!

ΕΝΟΤΗΤΑ: Μια έννοια ποθητή μεν, κακοποιημένη δε…
Αποφύγαμε την οξύτητα, επιλέγοντας να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις
τους, που θεμελιώνονται από το Καταστατικό της Τράπεζας, τις συμβάσεις και τις γνώμες της
ΕΚΤ. Σήμερα, η ορθότητα της στάσης μας επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο, όταν ο νέος
ασφαλιστικός νόμος σεβάστηκε την αυτονομία της Τράπεζας και έχει αρχίσει η έκδοση
δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τις θέσεις μας!! Η Κίνησή μας δεσμεύεται δημόσια, πως
ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα, θα προτείνει εκ νέου τη συγκρότηση του Προεδρείου
του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. αναλογικά-αντιπροσωπευτικά, στη βάση ενός κοινού προγράμματος,
δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου, άμεσων συνταξιοδοτικών διεκδικήσεων και
αποκλεισμού κάθε αναφοράς σε ασφαλιστική εταιρεία ή άλλων λύσεων εκτός Τράπεζας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΄Η ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥΣ;;
Αναλογιζόμενοι οι συνάδελφοι όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν:
θα καταστήσουμε πλειοψηφία αυτούς που πάλεψαν και κατάφεραν να μην εμπλακεί ο χώρος
της ΤτΕ με το τρίτο μνημόνιο και τον νέο ασφαλιστικό νόμο, επιμένοντας στην αποκατάσταση των
συντάξεών μας και τη διαχείριση όλων των κατακτήσεών μας στην Υγεία και στη Σύνταξη από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας ή
θα επιτρέψουμε να αντιστρατεύονται εκ νέου τα δικαιώματά μας, αυτοί που προσπάθησαν
να αναθέσουν τη διαχείριση του Προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία, ενέπλεξαν τους
οικονομικούς πόρους του Ταμείου Υγείας στο κόστος διεύρυνσης του Προγράμματος και σήμερα
αναζητούν δικαιολογίες, για την έλλειψη οποιασδήποτε διεκδίκησης, σε νομικά σοφίσματα που
αποφεύγει να χρησιμοποιήσει ακόμα και η εργοδοτική πλευρά!!!
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Οι εκλογές της 22.3.2017 του Σ.Σ.Τ.Ε. δεν θα αναδείξουν κυβέρνηση,
ούτε θα «σώσουν» ή θα «καταδικάσουν» κάποιο κόμμα…
Είναι σίγουρο όμως πως από τις τελικές επιλογές μας θα εξαρτηθεί, κατά πολύ, η
τύχη των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς μας.
Είναι στο χέρι μας να μην έχουμε την τύχη των συναδέλφων του ΕΤΑΤ!!
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ΚΑΦΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΘεσσαλονίκηΚΟΔΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ)
ΚΟΜΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ -ΗράκλειοΚΟΝΑΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ -ΠάτραΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ -Πύργος ΚΟΤΣΑΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ (ΕΛΠΙΔΑ) -ΒόλοςΚΟΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΗ (ΣΙΣΣΥ)
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ)
ΚΟΥΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ)
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΘεσσαλονίκηΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΛΑΠΑΣΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΜυτιλήνηΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ -ΗράκλειοΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΞυλόκαστροΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -ΛάρισαΜΑΣΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΤΡΙΚΗ ΝΙΚΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ)
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΛΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ)
ΝΤΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
ΞΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΞΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΡόδοςΠΡΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΒόλοςΡΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΘεσσαλονίκηΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΑΝΝΥ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΠΡΗ ΦΑΝΗ -ΛάρισαΣΑΦΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΠάτραΣΟΥΛΑΚΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΣΠΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ -ΠύργοςΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ - ΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΝΕΚΙΔΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (ΕΦΗ)
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. (ΔΗΜΟΣ) -ΚομοτηνήΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΛΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΞάνθηΤΣΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ -ΛαμίαΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΒόλοςΤΣΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
ΤΣΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΛάρισαΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΛάρισαΦΙΩΤΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ -ΗράκλειοΦΩΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
ΧΑΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΤΖΗΑΦΡΑΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Εφορευτική Επιτροπή
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“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΤΩΡΑ!!!
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