Εκλογική Διακήρυξη 2022
Νοέμβριος 2022

Η συμμετοχή σας στις εκλογές του Συλλόγου μας την 7 Δεκεμβρίου 2022
η δύναμή μας στις διεκδικήσεις μας

Συνεχίζουμε

Όλοι Ενωμένοι στον Αγώνα για την Υπεράσπιση των Συντάξεών μας
για το Δικαίωμά μας σε Αξιοπρεπή Ζωή
Αγαπητοί συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
Η προσπάθειά μας, η ΚΙΣΥΕΤ, ξεκίνησε τον Απρίλιο 2015, ως κίνηση πρωτοβουλίας συνταξιούχων με την καθαρή τοποθέτησή μας για την άμεση χρηματοδότηση του Ταμείου μας από τη ΑΛΦΑ Τράπεζα. Τότε, με συλλογή
υπογραφών και αγωνιστική παρουσία δεκάδων συναδέλφων μας στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της
ΟΤΟΕ, στις 30 Απριλίου 2015, ματαιώσαμε την προσπάθεια του συνδικαλιστικού κατεστημένου και αποσύρθηκε
η πρόταση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ για να μειωθεί στο μισό η συνταξιοδοτική παροχή ΤΕΑΠΕΤΕ, με
τον διαχωρισμό της σε δύο τμήματα. Το ένα ως «κατοχυρωμένη» Κύρια Σύνταξη ΙΚΑ. Για το υπόλοιπο τμήμα της
σύνταξης θα ζητούσε η ΟΤΟΕ από το Υπουργείο να γίνει αναλογιστική μελέτη η οποία θα εξέταζε τη δυνατότητα
χορήγησής της από το ΕΤΑΤ!
Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις, συγκροτηθήκαμε σταδιακά ως
συνδικαλιστική παράταξη ΚΙΣΥΕΤ και κάναμε την ανατροπή το 2016 στον Σύλλογό μας με τις Γενικές Συνελεύσεις
Ιουλίου και Νοεμβρίου και τις εκλογές Δεκεμβρίου. Από τότε βάλαμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας που έχει
φέρει αποτελέσματα. Ο Σύλλογός μας έπαψε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κομματικής– συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας και προσανατολίστηκε στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του και στην υπηρέτηση
των αναγκών τους ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε περίπτωσης. Έτσι διαμορφώσαμε μια νέα κατάσταση για
τον Σύλλογο Συνταξιούχων της Εμπορικής. Εκείνη της τεκμηριωμένης, επίμονης, αγωνιστικής διεκδίκησης των
δίκαιων συνταξιοδοτικών και άλλων αιτημάτων μας και της εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων κάθε φορά αναγκών των μελών του Συλλόγου.
Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων στην ΚΙΣΥΕΤ ενισχύθηκε με τις εκλογές Δεκεμβρίου 2019 όταν με την ψήφο
τους οι συνάδελφοι ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους και μας έδωσαν 6 έδρες στο ΔΣ και ποσοστό 63%.
1. Τι κάναμε ως Διοίκηση του Συλλόγου την περίοδο 2020-2022
Στη δεύτερη περίοδο της θητείας μας ως Διοίκηση στον Σύλλογο προχωρήσαμε τις διεκδικήσεις μας:
α)	Καταθέσαμε, την 16-07-2019, πιλοτική αγωγή κατά της τράπεζας με την οποία διεκδικούμε τη διαφορά μεταξύ του αναλογούντος στον καθένα μας ποσού βάσει της 12.4.1995 συλλογικής συμφωνίας (και άρα και
βάσει του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ) που είχε κάνει τότε η Τράπεζα με τον Σύλλογο Εργαζομέ-

νων Εμπορικής Τράπεζας και του ποσού των παροχών που μας καταβλήθηκαν από το δημόσιο ασφαλιστικό
σύστημα.
	Την 13/12/2022 εκδικάζεται στον Άρειο Πάγο η αναίρεση που ασκήσαμε κατά της πρωτόδικης απορριπτικής απόφασης 469/2021 της δίκης, 7/10/2020, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
β)	Αναμένουμε την απόφαση μετά από την εκδίκαση, την 7/12/2020, στο Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ) της
ειδικής προσφυγής του Συλλόγου μας για τις εξοντωτικές περικοπές στις συντάξεις μας ΕΤΑΤ με τον νόμο
«Κατρούγκαλου» με το άρθρο 73Α του ν. 4387/2016.
	Παράλληλα όμως, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης στο ΣΤΕ, διεκδικούμε τη δικαίωσή μας από την
Πολιτεία και προχωρήσαμε σε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας την 7/11/2022 ζητώντας ισότιμη
αντιμετώπιση με τους 250.000 συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης των ειδικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων και των 3.500 συνταξιούχων επικουρικής ΤΕΑΠΕΤΕ, προ του 2006, που οι επικουρικές συντάξεις τους
έχουν επανέλθει, τον Ιούνιο 2020, στα προ του Νόμου «Κατρούγκαλου» επίπεδα.
γ)	Διεκδικούμε την απονομή των επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ, με τον υπολογισμό και της προσαύξησης
(επικουρική «Α2») στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν καταβληθεί υπέρτερες του 6% εισφορές
επικουρικής ασφάλισης, όπως ακριβώς συμβαίνει στους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ. Και
για το θέμα αυτό άλλωστε προχωρήσαμε στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας την 7/11/2022, μετά
τη ΓΣ.
	Ο Σύλλογός μας έχει επιβάλλει τον ορθό υπολογισμό του ποσού της Επικουρικής «Α1» (η βασική επικουρική σύνταξη του κοινού καθεστώτος ΕΤΕΑΕΠ με ποσοστό εισφορών 6%). Να υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονταν οι εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΕΤΕ, από τον οποίο προκύπτει
σημαντικό όφελος στην επικουρική σύνταξη.
δ)	Έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο 2020 οι δίκες για τις ομαδικές αγωγές των 5.000 συναδέλφων για τις
μνημονιακές περικοπές 11μήνου (6ος / 2015-5ος / 2016) που γίνονται «υπό την ομπρέλα» του Συλλόγου. Η
όλη εξέλιξη επί του θέματος απέδειξε πόσο δίκαιο είχαμε με την ενέργειά μας αυτή ως Σύλλογος, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των συναδέλφων με το μικρότερο κόστος.
ε)	Η Ομάδα Δανείων συνεχίζει να παρέχει τεχνική βοήθεια στους συναδέλφους για τις πάσης φύσεως οφειλές
τους. Περίπου 800 συνάδελφοι έχουν βοηθηθεί, κύρια στην πραγματοποίηση βιώσιμων ρυθμίσεων.
στ)	Αναδιοργανώθηκε η λειτουργία του Συλλόγου με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και όχι μόνο, με
αποτελέσματα: i) τη δυνατότητα ψηφιακής συμμετοχής των συναδέλφων στις δραστηριότητες του Συλλόγου,
ii) η Γραμματεία του Συλλόγου εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των μελών του Συλλόγου.
ζ)	Διοργανώθηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την
αναψυχή μας,
Μεγάλο «στοίχημα» για τη Διοίκηση του Συλλόγου μας υπό την ΚΙΣΥΕΤ ήταν η συμμετοχή μας στο 39ο Συνέδριο της
ΟΣΤΟΕ τον Οκτώβριο 2021. Με την παρέμβασή μας στο Συνέδριο και όσα ακολούθησαν, πάντοτε με τη δική μας
καθοριστική συμμετοχή, έχουν γίνει αποδεκτές οι προτάσεις μας για: διαγραφές των χρεών των συλλόγων, πραγματοποίηση ενός ενωτικού 40ου Συνεδρίου με τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων Συνταξιούχων Τραπεζοϋπαλλήλων,
η ενασχόληση της ΟΣΤΟΕ με τα επιμέρους προβλήματα των Συλλόγων, και η κατάργηση της διάκρισης των συνταξιούχων σε πριν και μετά το νόμο «Κατρούγκαλου» και των σχετικών διαφορών στις συντάξεις. Σήμερα συμμετέχουμε
ως Σύλλογος και στη Διοίκηση - Προεδρείο της ΟΣΤΟΕ κατέχοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα.
Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, μετά τις συγκεντρώσεις, πορείες μας του Ιουλίου 2020, βρεθήκαμε ξανά φέτος
(το 2022) στο δρόμο του αγώνα με τις συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Εργασίας, στη συνέχεια των Γενικών μας
Συνελεύσεων (31/3, 12/7, 7/11) και τις κινητοποιήσεις-συγκεντρώσεις της 26 Μαΐου και 17 Ιουνίου.
Η μαζική συμμετοχή των συνταξιούχων της Εμπορικής στη Γενική Συνέλευση και στη συγκέντρωση στης 7 Νοεμβρίου 2022, στο Υπουργείο Εργασίας είναι η αφετηρία της επανεκκίνησής μας για την αποκατάσταση των συντάξεων μας. Η κορύφωση της φετινής μας δράσης θα είναι η πραγματοποίηση συγκέντρωσης στο δικαστήριο της
13 Δεκεμβρίου 2022 για τη δίκη κατά της Alpha Bank. Διεκδικούμε την καταβολή των καταστατικών παροχών
ΤΕΑΠΕΤΕ, για τις οποίες η Εμπορική Τράπεζα είχε δεσμευθεί ότι θα μας καταβάλει μέχρι το προσδόκιμο ζωής.
2. Η στάση των παρατάξεων ΔΑΚ, ΔΗΣΥΕ, ΕΑΣ
Οι ΔΑΚ και ΔΗΣΥΕ που συμμετέχουν στο απερχόμενο ΔΣ στην περίοδο από τις εκλογές Δεκεμβρίου 2019 έως
και τις αρχές Φεβρουαρίου 2021 είχαν μια θετική στάση με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων του
ΔΣ να είναι ομόφωνες.

Δυστυχώς μετά την υποχρέωση, από την παράταξή του, σε παραίτηση του εκπροσώπου της ΔΗΣΥΕ στο ΔΣ και
την έλευση του αναπληρωματικού του, τόσο η παράταξή του όσο και η ΔΑΚ προχώρησαν συντεταγμένα ως μειοψηφία 2 συμβούλων, καταψήφιζαν τις αποφάσεις του ΔΣ και δεν συμμετείχαν στη δράση του Συλλόγου και στις
κινητοποιήσεις. Επιπλέον η ΔΑΚ κατά την προσφιλή της πρακτική, από το 2016, αντί για δημόσιες συνδικαλιστικές
ενέργειες, καταφεύγει εν κρυπτώ σε δικαστήρια ασφαλιστικών μέτρων και αγωγές για αναβολή-ματαίωση Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας ή και ακύρωση των αποφάσεων ΓΣ που λαμβάνονται με συντριπτική πλειοψηφία. Προχώρησε σε αγωγή 10 μελών της ΔΑΚ κατά του Συλλόγου μας για την ακύρωση της τροποποίησης
του καταστατικού που υπερψηφίστηκε από 4.242 μέλη του συλλόγου έναντι 21 κατά. Σε κοινή πλεύση η ΕΑΣ με 5
μέλη της, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση στο δικαστήριο αυτό υπέρ της ΔΑΚ, επιλέγοντας πλέον να εμφανισθούν
στο προσκήνιο των δικαστικών ενεργειών κατά του Συλλόγου.
Βέβαια η ΕΑΣ αυτή την τριετία είχε πάντα το ρόλο του ενορχηστρωτή της δράσης κατά του ΔΣ με κείμενα-ανακοινώσεις στο διαδίκτυο.
3. Κεντρικοί άξονες της δράσης μας για την περίοδο 2023-2025
Η βασική πρότασή μας ως ΚΙΣΥΕΤ για το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί, είναι να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση που
έχουμε πορευτεί μέχρι σήμερα, ειδικότερα:
Α) Διεκδικήσεις μας απέναντι στη Τράπεζα:
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, στις 13/12/2022, στον Άρειο Πάγο στην εκδίκαση της αναίρεσης για την αγωγή κατά
της Alpha Bank. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα είναι καθοριστική. Πρέπει να ξέρουν Δικαστές, Κυβέρνηση και
Alpha Bank ότι είμαστε παρόντες και στη δίκη. Δεν δικάζουν ερήμην μας και οι αποφάσεις τους κρίνονται.... από
εμάς. Την ημέρα εκείνη δεν πρέπει να λείψει κανείς συνταξιούχος της Εμπορικής Τράπεζας, από τη συγκέντρωση
στην Κυρίλλου Λουκάρεως. Για να μας λάβουν υπόψη...
Β) Διεκδικήσεις μας προς την Πολιτεία:
Συνεχίζουμε τον αγώνα:
i) Για την επαναφορά των συντάξεων ΕΤΑΤ (και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ) στα προ του νόμου «Κατρούγκαλου»
επίπεδα και κατάργηση του παράνομου επανυπολογισμού τους με το άρθρο 73Α του Ν. 4387/2016.
ii) Γ
 ια την εφαρμογή του νόμου και τον υπολογισμό της προσαύξησης στις νέες επικουρικές συντάξεις ΕΦΚΑ από
1.1.2015, των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ (ποσό Α2 της επικουρικής) λόγω των υψηλότερων του 6%
εισφορών ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από τον κύριο φορέα –ΕΦΚΑ– λόγω της συμπλήρωσης του
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Για τα θέματα αυτά το νέο ΔΣ θα πρέπει να επεξεργαστεί τον τρόπο διεκδίκησής τους στις νέες συνθήκες μετά
την πρόσφατη παραπομπή του θέματος στο αόριστο μέλλον από την κυβέρνηση.
Επίσης, συνεχίζουμε το έργο που αναλάβαμε ως Σύλλογος με τις Ομαδικές Αγωγές για την επιστροφή των μειώσεων και στις επικουρικές συντάξεις, δώρα κ.λ.π. του 11μήνου 6ος 2015 - 5ος 2016, καθώς προχωρούν οι εκδικάσεις και θα αρχίσουν να βγαίνουν οι αποφάσεις από όσες ήδη έχουν εκδικαστεί.
Γ) Οργάνωση κοινού αγώνα με τους συνταξιούχους άλλων ειδικών ταμείων για την υπεράσπιση-βελτίωση των συντάξεών μας για τις οποίες καταβάλλαμε υψηλές εισφορές.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του Συλλόγου μας στην επιτυχία της κοινής συγκέντρωσής μας με πορεία στο
«Μαξίμου» με την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων (ΑΓΣΕΕ), στις 7 Νοεμβρίου. Αιτήματα: μέτρα
προστασίας από την ακρίβεια, αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών του 11μηνου σε όλους
χωρίς αποκλεισμούς, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που παραμένει στις συντάξεις
μας μετά τον Ν. «Κατρούγκαλου», αποκατάσταση των συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ κ.α. Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή
μας στις 10.1.2020, στο ΣτΕ, στη δίκη για τα αναδρομικά των περικοπών 11μήνου των συντάξεων. Όλα αυτά
δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για τις κοινές διεκδικήσεις μας ως συνταξιούχοι των ειδικών
ταμείων Τραπεζών και ΔΕΚΟ.
Συμμετοχή μας στην ΟΣΤΟΕ
Θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε στην κατεύθυνση της αλλαγής πλεύσης της ΟΣΤΟΕ, κάτι που πλέον αρχίζει
να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μας. Ειδικότερα: i) Κορυφαία διεκδίκηση από την ΟΣΤΟΕ πρέπει να είναι η
κατάργηση του διαχωρισμού και του ύψους των συντάξεων σε πριν και μετά το νόμο «Κατρούγκαλου», ii) Για την
ενότητα του κλάδου και την ουσιαστική ενίσχυση της διαπραγματευτικής του θέσης για τις κοινές διεκδικήσεις
μας ως συνταξιούχοι τραπεζών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση,στις αρχές του 2023, του 40ου

Ενωτικού Συνέδριου στην ΟΣΤΟΕ με τη συμμετοχή όλων των
Συλλόγων χωρίς αποκλεισμούς. Οριστική και αμετάκλητη ρύθμιση του ύψους των συνδρομών των συλλόγων σε επίπεδα
που να συνάδουν με τις συνθήκες και διαγραφή των οφειλών
προηγούμενων ετών, iii) ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
των Συλλόγων μελών της ΟΣΤΟΕ για την επίτευξη συνεργιών
σε όλα τα επίπεδα.
Δ) Προστασία των συντάξεών μας από παράλογες εισπρακτικές πρακτικές του ΣΥΝΠΕ:
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες των μελών
του Συλλόγου μας, ατομικά και συλλογικά: i) ενάντια στις πρακτικές της διοίκησης του ΣΥΝΠΕ που οδηγούν ακόμα και σε
μηδενική σύνταξη για «προσυνταξιούχους» με συνέπεια να
μην μπορούν να επιβιώσουν και ii) για την γενικότερη προστασία του εισοδήματος όλων όσων είμαστε μέλη/συνεταίροι
στον ΣΥΝΠΕ.
Ε) Αξιοποίηση της περιουσίας ΤΕΑΠΕΤΕ για τις ανάγκες
όσων ασφαλίστηκαν στο Ταμείο:
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να μην δεσμευθεί η περιουσία του ΤΕΑΠΕΤΕ σε «αξιοποιήσεις» που θέλουν να κάνουν
κάποιοι χωρίς τη συμμετοχή των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ. Στη βάση επεξεργασιών που έχουν ξεκινήσει σε μια πρώτη
μορφή θα προχωρήσουμε σε προτάσεις για την αξιοποίηση
της περιουσίας ΤΕΑΠΕΤΕ προς όφελός μας.
ΣΤ) Ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου με επίκεντρο
τον συνάδελφο και τις ειδικότερες ανάγκες του:
Συνέχιση της δράσης των Ομάδων Έργου για τα Δάνεια και
τον Πολιτισμό. Βελτίωση της λειτουργίας της Γραμματείας του
Συλλόγου και του ΔΣ και εξυπηρέτηση των επιμέρους αναγκών των συναδέλφων για να μειωθεί η εξάρτηση των μελών
του Συλλόγου από την προσφυγή σε «ειδικούς εργατολόγους»
που τους κοστίζουν πολύ ακριβά. Συνέχιση της άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των συναδέλφων με κάθε μορφή.
4. Μ
 αζική συμμετοχή στις εκλογές της 7/12/2022
και εκ νέου ανάδειξη στο διοικητικό συμβούλιο
ως πλειοψηφίας των συμβούλων από την ΚΙΣΥΕΤ.
Αγαπητοί συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 θα γίνουν οι εκλογές του Συλλόγου
για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της περιόδου 2023-2025.
Στις εκλογές αυτές συμμετέχουμε ως ΚΙΣΥΕΤ με τη φιλοδοξία
να αναδειχθούμε και πάλι πλειοψηφία στο ΔΣ με σκοπό να
συνεχιστεί η δημιουργική και διαφανής δράση του Συλλόγου
σε όφελος όλων μας.
Με την παρούσα, απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους εσάς να
στηρίξετε το ψηφοδέλτιο της Νίκης της ΚΙΣΥΕΤ. Να συνεχίσετε να στέκεστε μαζί μας στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δίκαιων αιτημάτων μας αλλά και της τεκμηρίωσης και
ανάλυσης των θεμάτων στους συναδέλφους, ώστε να έχουμε
τη καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για να συνεχίζει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής να αποδεικνύει με το έργο

όλων μας, ότι οι Συνταξιούχοι της Εμπορικής
Τράπεζας δεν επαιτούν αλλά έχουν γνώση και
δύναμη και ΑΠΑΙΤΟΥΝ να ζήσουν αξιοπρεπώς,
όπως αξιοπρεπώς πορεύτηκαν και ως Εργαζόμενοι και κατέβαλλαν στο ακέραιο όλες τις
υποχρεώσεις τους.
Ο Αγώνας μας συνεχίζεται από νέες καλύτερες
θέσεις σε σχέση με την κατάσταση που είχαμε
το 2019. Συνεχίζουμε...
Με αγωνιστικούς συναδελφικούς
χαιρετισμούς,
Η Συντονιστική Επιτροπή της ΚΙΣΥΕΤ

Το ψηφοδέλτιο της ΚΙΣΥΕΤ για:
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΣΙΛΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΤΑΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΤΑΙΖΗ)
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΡΟΥΛΗΣ)
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΗΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΚΑΜΝΑΚΗ (ΣΕΪΜΕΝΗ) ΑΝΝΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ)
ΤΣΟΚΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΜΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ)
ΚΑΡΙΤΖΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΑΔΑΜ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΗ
ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΥ
ΜΠΑΚΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΔΗΜΑΣ
ΜΠΑΤΗΣ
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΦΥΚΟΥΡΑ
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ

ΤΕΑΠΕΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΑ)
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΖΕΛΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

