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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Μετά την επιτυχημένη λειτουργία της παράταξής μας στο Δ.Σ. του Συλλόγου 

τη διετία 2015-2017 όπου συνετέλεσε στην επίλυση σχεδόν όλων των θεμάτων 

που είχαμε υποσχεθεί στους συναδέλφους, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ανακοίνωσή μας Νο6/4-3-2017, η κίνησή μας έχει θέσει τους 

στόχους που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη διετία 2017-2019 με 

τη δική σας στήριξη και συμμετοχή όπως: 

 

 Τη μεταφορά ποσοστού 12% από την επικούρηση στο 

«Πρόγραμμα» 

Η παράταξή μας θα επιμείνει στη συγκεκριμένη μεταφορά ποσοστού 

της επικουρικής στο «Πρόγραμμα», παρ’ όλες τις υπονομεύσεις και 

αρνητικές παρεμβάσεις μέχρι σήμερα στη Διοίκηση, για δύο πολύ 

συγκεκριμένους λόγους. 

Α) Να υπάρξει η δυνατότητα της διασφάλισης της επικουρικής 

σύνταξης με τη μείωσή της στο 8% (20%-12%) ώστε να εναρμονιστεί κατά 

κάποιο τρόπο με τα σημερινά δεδομένα των επικουρικών συντάξεων και 

Β) Να ενισχυθεί, μέσω της μεταφοράς 12%, περαιτέρω οικονομικά 

το «Πρόγραμμα», ώστε να έχει τη δυνατότητα κάλυψης επιπρόσθετων 

απωλειών των συναδέλφων συνταξιούχων από τις μνημονιακές κρατήσεις, 

όπως έχουμε αναφέρει με συγκεκριμένα στοιχεία. Βεβαίως και θα ληφθεί 

ειδική μέριμνα για τους παλαιούς συνταξιούχους, όπως ήδη έχει υπάρξει από το 

2013 για τους συνταξιούχους προ του 1997 με το συντελεστή του 30% που 
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συμπεριλήφθη στο «Πρόγραμμα», μετά από δική μας πίεση και προτροπή. 

Ταυτόχρονα θα υπάρξει και επικαιροποίηση της υποχρέωσης της Τράπεζας για το 

σύνολο του ποσοστού επικούρησης  και Προγράμματος 36%.  

 Διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για 

την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των νόμων 4051/12 και 4093/12. 

 Διεκδίκηση δώρων Επικούρηση – Πρόγραμμα 

Όπως έχουμε αναφέρει και στην Ανακοίνωση του ΣΣΤΕ Νο30/27-12-

2016, για το Σύλλογό μας η εκκρεμότητα της καταβολής του Δώρου στην 

επικούρηση δεν έχει κλείσει ανεξάρτητα των επιφυλάξεων του κ. Διοικητή στο 

αίτημά μας. Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την εκπλήρωση του δίκαιου αιτήματός μας.  

 Την εξασφάλιση περαιτέρω πόρων από την ΤτΕ του λογαριασμού 

«Αλληλεγγύης», προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις αναξιοπαθούντων 

μελών μας με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. 

 Τη διασφάλιση των τριών (3) διαφορετικών δανείων που 

χορηγούνται τα τελευταία χρόνια με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις 

χορήγησης. Ταυτόχρονα, καθίσταται απαραίτητη η προετοιμασία για τη 

διατήρηση της συμφωνίας καταβολής του 30% των δόσεων όλων των 

κατηγοριών δανείων που λήγει στο τέλος του 2019. 

 Τη διατήρηση και βελτίωση της ήδη πολύ καλής 

συνεργασίας των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ) και των 

Προέδρων τους. Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΣΥΤΕ που 

διεξήχθησαν στις 21/2/2017 συνηγορούν στην περαιτέρω βελτίωση και 

ενίσχυση της προσέγγισης των δύο Συλλόγων. 

 Συνέχιση της στρατηγικής που χαράξαμε με τη συμμετοχή 

μας στην ΟΣΤΟΕ, ώστε να διασφαλίσουμε για το χώρο μας την αποδοχή 

και κατανόηση των συναδέλφων των άλλων τραπεζών, που θεωρούμε 

απαραίτητη σε μια δύσκολη συγκυρία για ολόκληρο τον κλάδο των 

συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων. 

Όλα τα παραπάνω θέματα που αναφέρουμε μπορούν πράγματι να βρουν 

λύση μέσα στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε αρκεί, σήμερα περισσότερο 
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από ποτέ, να υπάρξει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, μαχητικότητα και εμπειρία 

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Θα πρέπει να απομονώσετε συνδικαλιστικά όλους αυτούς που 

χρησιμοποιούν την ίδια πρακτική εδώ και 22 χρόνια περίπου, υποσχόμενοι τα 

πάντα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές δείχνοντας ταυτόχρονα το δήθεν 

ενδιαφέρον τους για τους παλιούς συνταξιούχους προσβάλλοντας με 

αυτόν τον τρόπο τη νοημοσύνη τους καθότι δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα 

για αυτούς όλα αυτά τα χρόνια!!! Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποδοκιμάσουμε 

συνδικαλιστές που χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα παραπληροφόρησης, 

κινδυνολογίας, λάσπης, άλλα φαίνεται ότι δεν επαρκούσαν όλα αυτά και 

προχώρησαν ακόμη και στην ίδια την υπονόμευση της λειτουργίας του Συλλόγου 

με την αντιθεσμική παρέμβασή τους στη Διοίκηση της ΤτΕ για να 

υπονομεύσουν ταυτόχρονα την όποια προσπάθεια του ΣΣΤΕ για την επίλυση 

θεμάτων που απασχολούσαν τους συνταξιούχους.   

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΤΕ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

Όλες τις παραπάνω μεθοδεύσεις χρησιμοποίησε και η αντίστοιχη 

παράταξη των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» στις εκλογές του ΣΥΤΕ, πριν μερικές ημέρες 

(21/2/2017), αλλά από ότι φάνηκε οι εν ενεργεία συνάδελφοι δεν 

επηρεάστηκαν από αυτές τις πρακτικές της παραπληροφόρησης, 

συκοφαντίας και τυχοδιωκτισμού και αποδοκίμασαν τη συγκεκριμένη 

παράταξη η οποία σημείωσε μείωση 40% περίπου της δύναμής της από τις 

προηγούμενες εκλογές. Αντίθετα οι συνάδελφοι ενίσχυσαν τις παρατάξεις 

αυτές που έδωσαν και δίνουν δείγματα γραφής για την προσφορά τους και την 

προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων της Τράπεζας επί σειρά ετών. 

 

 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 

 ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ 
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Θυμηθείτε συνάδελφοι ποιοι έδωσαν επιτυχημένες συνδικαλιστικές μάχες. 

Ποιοι σας έλεγαν την αλήθεια. 

Αυτοί είμαστε εμείς. 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΣ 
ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Χανιά) 

ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Καβάλα) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (Ιωάννινα) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ρέθυμνο) 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Σέρρες) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (Σέρρες) 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Κέρκυρα) ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ηράκλειο) ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 

ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Νάξος) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΚΑΦΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Λάρισα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Βόλος) 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (Ρόδο) 

ΑΛΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Θεσσαλονίκη) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (Λαμία) ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Λαμία) ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πάτρα) ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  (Θεσσαλονίκη) 

ΑΡΑΠΗ ΚΥΡΑΝΙΩ (ΑΝΝΥ) (Σάμος) ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χανιά) ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Θεσσαλονίκη) 

ΑΡΜΑΟΣ ΡΟΚΚΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Βόλος) ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Καλαμάτα) ΣΕΛΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Ρέθυμνο) ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ (Λαμία) ΣΜΠΩΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (Ηράκλειο) 

ΒΑΓΙΑΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Μυτιλήνη) ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) 

ΒΑΚΙΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σάμος) ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΝΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

ΒΑΛΕΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (Ηράκλειο) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΥ - ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗ ΑΝΝΑ 

ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μυτιλήνη) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Μυτιλήνη) ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Χανιά) 

ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Θεσσαλονίκη) ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ηράκλειο) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ (Θεσσαλονίκη) ΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρέθυμνο) 

ΒΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κομοτηνή) ΛΑΠΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Καλαμάτα) ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Μυτιλήνη) 

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (Ρόδος) ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΑΝΝΑ (Καλαμάτα) ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΒΟΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (Σπάρτη) ΜΑΚΡΗΣ - ΓΥΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) 

ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αλεξ/πολη) ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πάτρα) ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πύργος) ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Βόλος) 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καλαμάτα) ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ρόδος) ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σάμος) ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ιωάννινα) ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (Ηράκλειο) 

ΓΚΟΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Βόλος) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Θεσσαλονίκη) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (Πύργος) ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αλεξανδρούπολη) 

ΓΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ηράκλειο) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΑ (ΦΙΛΙΤΣΑ) ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Θεσσαλονίκη) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ιωάννινα) ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ιωάννινα) ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Κέρκυρα) 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ (Θεσσαλονίκη) ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αγρίνιο) ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αλεξανδρούπολη) 

ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αμφιλοχία) ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΔΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Καβάλα) ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΠΤΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καβάλα) 

ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μυτιλήνη) ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ηράκλειο) ΜΠΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑ 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πάτρα) ΤΣΙΝΑΡΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ (Θεσσαλονίκη) 

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πύργος) ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Αλεξανδρούπολη) 

ΚΑΒΑΔΙΑ - ΣΕΚΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Καλαμάτα) ΤΣΟΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Αγρίνιο) 

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (Ρόδος) 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Κέρκυρα) ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Λάρισα) ΦΑΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (Λάρισα) 

ΚΑΛΑΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩ (ΜΑΤΟΥΛΑ) ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καβάλα) ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΛΕΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΥΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ηράκλειο) 

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Ρόδος) 

ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Σέρρες) 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Κέρκυρα)  

 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΤΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

 


