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ΘΕΛΟΥΜΕ, ΞΕΡΟΥΜΕ & ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ Σ.Δ.Υ.Α.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ – ΜΑΧΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε
Σε κάθε εκλογές στο ΣΔΥΑ και στην ΟΔΥΕ οι ανακοινώσεις των παρατάξεων
ΑΡΚΟΥΝΤΑΙ στο να περιγράφουν τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου μας. Κάποιοι
επίσης παρουσιάζουν μια αγωνιστικότητα η οποία κρατά ως τις εκλογές και μετά τη
θυμούνται πάλι πριν τις επόμενες. ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΞΕΡΟΥΝ!!! Εμείς γνωρίζουμε (!!!)
και μπορούμε να κάνουμε πολλά ώστε ο ΣΔΥΑ της επόμενης μέρας και γενικότερα το
Σ.Κ. του κλάδου μας επιτέλους να αντισταθεί απέναντι στα βάρβαρα (νέα) μνημονιακά
μέτρα που έρχονται, να δώσει μάχες, να διεκδικήσει, να αντεπιτεθεί και να
δρομολογήσει αποτελεσματικές λύσεις !!!!!
Σήμερα ενόψει των εκλογών του ΣΔΥΑ, δεν θα περιγράψουμε ΠΑΛΙ τα οξυμένα
προβλήματα του κλάδου. Απλούστατα γιατί ΤΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ
ΠΕΤΣΙ ΜΑΣ καθημερινά, με τον πιο τραγικό τρόπο. Πάντα, την επομένη των εκλογών,
δοκιμάζονται ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, όταν αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.
Πολλά τα παραδείγματα. Δανειζόμαστε το πιο πρόσφατο και χαρακτηριστικό, από την
τελευταία ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης (πρώην ΔΑΣ, πρώην
ΑΝΑΓΚΙ, πρώην ΕΝΙΑΙΟ και πρώην ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ…). Με τον προηγούμενο τίτλο της
είχε ταυτιστεί πλήρως με τον (αντιμνημονιακό) ΣΥΡΙΖΑ και καυχιόταν γι’ αυτό.
Αποφάσισε (τεχνητή) πλειοψηφία στο συνέδριο της ΟΔΥΕ και κατέλαβε το μεγαλύτερο
μέρος των θέσεων του προεδρείου. Και ενώ στο μεταξύ ζήσαμε όλοι (μετά τις εκλογές
του Γενάρη) την απίστευτη και βαρύγδουπη εξαπάτηση του λαού και την παταγώδη
διάψευση ΟΛΩΝ των ψεύτικων αντιμνημονιακών υποσχέσεων με τη δραματική
κατάληξη του 3ου και χειρότερου μνημονίου, η παράταξη αυτή, όλους αυτούς τους
μήνες κατέχοντας το προεδρείο της ΟΔΥΕ δεν ύψωσε καν την ελάχιστη φωνή
διαμαρτυρίας και κατάντησε την ΟΔΥΕ να μη βγάλει ούτε μια (!!!) ανακοίνωση κατά
του μνημονίου. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη παράταξη κατέχοντας τις θέσεις του
προέδρου και του προεδρείου της ΟΔΥΕ 10 μήνες τώρα, δεν πάλεψε ΚΑΝΕΝΑ από τα
μεγάλα και μικρά προβλήματα του κλάδου μας. Αντίθετα σε αγαστή «συνεργασία» με
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δ/νης από τις «πίσω πόρτες» επιχείρησε αλλαγές
στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (!!!), κόντρα στις αποφάσεις των συνεδρίων
και του Δ.Σ., σε μια αποτρόπαιη άσκηση της χειρότερης μορφής ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ. Από κοντά και ο εκπρόσωπος της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και σημερινός Α’
Αντιπρόεδρος της ΟΔΥΕ. Αυτός που επιχείρησε, από την πίσω πόρτα, επί Ν.Δ. και
Υπουργού Δ/νης Παπαληγούρα, από τη θέση του προέδρου της ΟΔΥΕ τότε, να δωρίσει
το ΩΡΑΡΙΟ στην κυβέρνηση της Ν.Δ. και κατά τα λεγόμενα του τότε Γ.Γ. του
Υπουργείου Δ/νης Πανούρη, ενώπιον του Δ.Σ., ή να πουλήσει την αναστολή είσπραξης
των ποινών, κατά τα λεγόμενα του τότε Υφυπουργού Οικονομικών της Ν.Δ. Ρεγκούζα
και πάλι ενώπιον του Δ.Σ..

Το προεδρείο της ΟΔΥΕ, άφησε ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες «ξεκρέμαστες» από προσωπικό.
Και τις έδρες και τα Ειρηνοδικεία που με τους μνημονιακούς νόμους φορτώθηκαν
πολύ παραπάνω δουλειά, με λιγότερο προσωπικό. Κορυφαίο δε είναι, ότι ΔΕΝ
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τα υπερχρεωμένα (κάτι που η προηγούμενη
ΟΔΥΕ είχε κάνει όταν μεταφέρθηκαν αντικείμενα από τα Πρωτοδικεία), μέχρι να έλθει
το προσωπικό που χρειάζεται για να σηκώσει στις πλάτες του τον όγκο δουλειάς.
Τώρα, η μνημονιακή (πρώην αντιμνημονιακή) αυτή παράταξη, συμπλέοντας με
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, εμφανίζεται και ως δήθεν υπερκομματική, εν
όψει των εκλογών του ΣΔΥΑ, σε μια επίδειξη λαϊκισμού και ψηφοθηρίας, χωρίς
όρια και αρχές:
 Προτείνει (πάλι ξεδιάντροπα) την αλλαγή του Κώδικα μας, παρά τις
αντίθετες αποφάσεις των συνεδρίων. Χωρίς να μπαίνουν στον κόπο να πουν, τι
από τον Κώδικα θέλουν να αλλάξουν!!! (κι ας υποψιαζόμαστε όλοι). Την ώρα
που γνωρίζουμε πως σε εποχές μνημονίων και επιθέσεων, ο Κώδικας μας ήταν
και παραμένει σε πολλά ΕΣΧΑΤΗ ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΣ!!! Και ενώ γνωρίζουν ότι η
μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δέσμια του 3ου και χειρότερου
μνημονίου που υπέγραψε (ενώ θα τα’ σχιζε) ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις κατά
των δημοσίων υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο που σχεδιάζει. Και
αυτοί επιλέγουν να γίνουν το όχημα, ώστε να εφαρμοστεί αυτός ο αρμαγεδώνας
ατόφιος και στον κλάδο μας!!! Στην πρόσφατη ανακοίνωση τους ομολογούν «…
όπως φαίνεται η αξιολόγηση (της κυβέρνησης) θα είναι καλύτερη και
προοδευτικότερη …» τη στιγμή που π.χ. τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων θα
είναι οι γραπτές εξετάσεις και η ατομική συνέντευξη (πολύ «προοδευτικό»
μέτρο)!!! Κι αυτοί ανόητα επιμένουν σε αλλαγή του Κώδικα.
 Προτείνει να εκδοθεί Π. Δ/μα για τη δική μας αξιολόγηση, εμφανίζοντας την –
δήθεν- ως δική τους ιδέα – πρόταση!!! Και αποσιωπούν σκόπιμα πως η
προηγούμενη ΟΔΥΕ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, είχε επεξεργαστεί – συντάξει και επιδώσει
στον τότε Υπουργό Δ/νης έτοιμο σχέδιο Π. Δ/τος, αξιοποιώντας το άρθρο 62
του Κώδικα μας, προκειμένου να γλυτώσουμε από την αξιολόγηση έκτρωμα του
Μητσοτάκη και από κάθε μελλοντική αξιολόγηση καρμανιόλα του Δημοσίου
Τομέα. Αυτό λοιπόν το σχέδιο Π. Δ/τος, η παράταξη τους (τώρα ως προεδρείο
της ΟΔΥΕ) έθαψε και δεν πάλεψε στον σημερινό Υπουργό Δ/νης του
ΣΥΡΙΖΑ!!! Και αποσιωπούν επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο Κατρούγκαλου που
κυκλοφόρησε από τον Μάιο για την αξιολόγηση, έδινε τη δυνατότητα στον
Υπουργό Δ/νης να μας συμπεριλάβει στην αξιολόγηση της δημόσιας
διοίκησης!!! Χωρίς ούτε μια διαμαρτυρία από τη σημερινή ΟΔΥΕ!!!!!
 Προτείνει ως δική της ιδέα τη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας ΙΔΑΧ που
ήλθαν στα δικαστήρια από μετάταξη. Και αποσιωπούν το γεγονός ότι η
προηγούμενη ΟΔΥΕ είχε φτάσει στο παρά 5΄τη διάταξη για τη μονιμοποίηση
τους. Όπως επίσης ότι η προηγούμενη ΟΔΥΕ (στην προσπάθεια της να φέρει
θεσμικά πιο κοντά μας τους συναδέλφους ΙΔΑΧ) πάλεψε και ψηφίστηκε το
άρθρο 39 του ν.4250/2014, ώστε η μετάταξη τους να ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ από τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια μας, καθώς και να επιλαμβάνονται αυτά κάθε θέματος
που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως πρόσθετη θεσμική τους
κατοχύρωση).
 Προτείνει εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και επιλογές προϊσταμένων
από αυτά, τάζοντας μάλιστα και μοιράζοντας εδώ και εκεί θέσεις ευθύνης σε μία
επίδειξη ψηφοθηρίας. Και αποσιωπούν το γεγονός ότι οι εκλογές για τα Υ.Σ. και
οι επιλογές προϊσταμένων δεν έγιναν γιατί ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
με συντριπτική πλειοψηφία. Επειδή η προηγούμενη ΟΔΥΕ, βάζοντας τον
κλαδικό πήχη ψηλά, πάλεψε και έφτασε στο παρά 1΄την ψήφιση της Δ/ξης για

το βαθμολόγιο, αρνούμενη την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη μας
στο έκτρωμα του ν. 4024. Συνάδελφοι, η αιτία που δεν έχουν γίνει ακόμα
επιλογές προϊσταμένων – διευθυντών, είναι η άρνηση ων κυβερνήσεων
να «περάσουν» διάταξη νόμου, που θα επιλύει το θέμα.
 Προτείνει τη δημιουργία κλάδου ΔΕ επιμελητών, τη στιγμή που γνωρίζουν ότι
την πρόταση αυτή τη έχουμε επεξεργαστεί και καταθέσει ως παράταξη, εδώ και
χρόνια, με σκοπό τη μετάταξη των συναδέλφων ΥΕ επιμελητών σε ΔΕ. Την
παλέψαμε έντονα ως προηγούμενη ΟΔΥΕ, χωρίς να το καταφέρουμε (και μέσα
σε συνέδριο, όπου την καταψήφισαν οι άλλες παρατάξεις). Καταφέραμε όμως
σε καιρούς περικοπών και μνημονίων, την επανασύσταση ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ (50€) για τους συναδέλφους επιμελητές.
Ο κατάλογος του λαϊκισμού, της προτασιολογίας στα χαρτιά, της στρέβλωσης της
αλήθειας, του κυβερνητικού συνδικαλισμού και της ψηφοθηρίας όλα αυτά τα χρόνια
είναι μακρύς. Απομονώστε τις παρατάξεις που έχουν δώσει δείγματα γραφής
αδράνειας, επικινδυνότητας, απραξίας, ανικανότητας και κυβερνητικού –
μνημονιακού συνδικαλισμού, ως προεδρείο στην ΟΔΥΕ 10 μήνες τώρα και διεκδικούν
να συνεχίσουν το «θεάρεστο έργο» τους και στον ΣΔΥΑ.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε
Διεκδικούμε την ψήφο σου, για να γίνουμε πλειοψηφικό ρεύμα στον ΣΔΥΑ, για να
γίνουμε η δική σου αγωνιστική φωνή και δράση ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
Έχουμε δώσει δείγματα γραφής όταν στην προηγούμενη ΟΔΥΕ, αναλάβαμε θέσεις
ευθύνης. Εκεί όπου ορθώσαμε ανάστημα στη λαίλαπα των μνημονιακών επιθέσεων,
την αποκρούσαμε και αποσπάσαμε κατακτήσεις:
Αποτρέψαμε κινητικότητα & διαθεσιμότητα τον Αύγουστο 2013
Αποφύγαμε την αξιολόγηση Μητσοτάκη
Ήλθαν 50 + 200 συνάδελφοι από το διαγωνισμό του 2009
Μετατάχτηκαν (από κινητικότητα) 300 + 115 συνάδελφοι ΙΔΑΧ (κάτι που
συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, βάσει των τότε ενεργειών)
 Θεσμική κατοχύρωση απ’ τα Υπηρεσιακά – Δικαστικά μας Συμβούλια των
συναδέλφων ΙΔΑΧ
 Επαναφέραμε το επίδομα κίνησης των συναδέλφων Επιμελητών (50€)
 Φτάσαμε να εξασφαλίσουμε τη δέσμευση του τότε Υπουργού Δ/νης στο
συνέδριο του Βόλου, για την ψήφιση της διάταξης για το Βαθμολόγιο και την
επανασύσταση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών.





Όσον αφορά στο μείζον θέμα που προέκυψε με το ΜΤΠΥ (Το προεδρείο της
ΟΔΥΕ το γνώριζε από τον Απρίλη και το απέκρυψε), που κινείται να
«ληστέψει» μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων, ΠΡΩΤΟΙ ξεκινήσαμε όλες τις
ενέργειες και καταθέσαμε αναφορά στον κ. Εισαγγελέα του Α.Π., η οποία
έγινε δικογραφία και ήδη έχουμε κληθεί για κατάθεση από Πταισματοδίκη.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε
Η δική μας μετονομασία αποτελεί μετεξέλιξη του «Πανελλαδικού Αγωνιστικού
Μετώπου». Με τα ίδια ταξικά εργαλεία θα αντιπαλέψουμε όχι μόνο τα μνημόνια, αλλά
και τις αιτίες που τα γεννούν. Με την ίδια πεποίθηση θα πιστεύουμε και θα
παλεύουμε για την ταξική ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος, ως του
μόνου απαραίτητου όρου για να βγει από το τέλμα και την ανυποληψία. Για να βρει
τη δύναμη, την αποτελεσματικότητα και τη μαχητικότητα του. Όλοι εμείς όμως που
συναντιόμαστε από διαφορετικές προοδευτικές αφετηρίες, θέλουμε ένα γενναίο,
δυνατό, ισχυρό και αποτελεσματικό κίνημα στον κλάδο μας, ένα πλατύ, πλειοψηφικό

ρεύμα ΜΑΚΡΑΣ ΠΝΟΗΣ (και όχι πρόσκαιρης εκλογικής συγκόλλησης,), με σκοπό
να κάνουμε τον ΣΔΥΑ και την ΟΔΥΕ πραγματικούς εκφραστές της φωνής σου, της
αγωνίας σου, των αναγκών σου, της λύσης των τραγικών καθημερινών προβλημάτων
που βιώνεις στους χώρους δουλειάς, πραγματικά εργαλεία της πάλης σου.
Και επειδή χωρίς τη συμμετοχή των συναδέλφων, καμία διεκδίκηση δεν έχει
αποτέλεσμα, οργανώνουμε τον αγώνα και χαιρετίζουμε:
 την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το ξεκίνημα των
κινητοποιήσεων για την ΑΜΕΣΗ επίλυση του ΤΡΑΓΙΚΟΥ προβλήματος της
έλλειψης προσωπικού.
 Το ξεκίνημα της σύστασης επιτροπών αγώνα και είμαστε εδώ για να
συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να περιφρουρήσουμε αυτόν τον
αγώνα, κάθε μέρα και ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του ΣΔΥΑ.
Στέλνουμε τελεσίγραφο στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Δ/νης, πως οι Δικαστικοί
Υπάλληλοι έχουν φτάσει στα έσχατα όρια της ανθρώπινης αντοχής τους και πως αν
δεν δρομολογήσει άμεσα απτές και συγκεκριμένες λύσεις, με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, θα μπουν στον αγώνα και όλα τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες με
διεκδικητικό πλαίσιο το σύνολο των προβλημάτων του κλάδου, με προοπτική (αν
χρειαστεί) να επεκταθεί και Πανελλαδικά ο αγώνας, εν όψει μάλιστα του επικείμενου
Εκτάκτου Συνεδρίου της ΟΔΥΕ 13 & 14 Νοέμβρη 2015.
Όλοι εμείς έχουμε ως επίκεντρο και κίνητρο τον ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ και ΟΛΟΙ όσοι θέλουν να
«βάλουν πλάτη» γι’ αυτό το μεγάλο σκοπό, έχουν θέση εδώ, μαζί μας.
Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ στην Πανελλαδική – Πανεργατική απεργία στις 12
Νοέμβρη 2015 και
 Λέμε ΟΧΙ στο 3ο βάρβαρο μνημόνιο και στους εφαρμοστικούς του νόμους
 Λέμε ΟΧΙ στο νέο Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό καρμανιόλα
 Βάζουμε φραγμό στη νέα αντιλαϊκή λαίλαπα που ετοιμάζουν κυβέρνηση,
δανειστές, διεθνές & ντόπιο κεφάλαιο, τοκογλύφοι και τραπεζίτες.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, επειδή :

ΘΕΛΟΥΜΕ, ΞΕΡΟΥΜΕ & ΜΠΟΡΟΥΜΕ

 Να κάνουμε δύναμη τη φωνή σου
 Να αναδείξουμε τα μεγάλα και τραγικά κλαδικά προβλήματα
 Να επιβάλλουμε λύσεις ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 Να ζωντανέψουμε μαζί το Κίνημα στον κλάδο
Ανάδειξε την

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΑΛΟ – ΜΑΧΗΤΙΚΟ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Υ.Γ. Ψηφίζουμε με βιβλιάριο Υγείας
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ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΦΦΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΝΤΕΜΙΡΗ
ΠΑΛΛΑ
ΠΑΛΛΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΒΒΑ
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΣΠΙΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΡΤΕΚΗΣ
ΦΛΩΡΟΣ
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
Για την

1. ΜΕΡΙΚΙΔΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΝΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΛΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)
ΑΛΚΜΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Ελεγκτική Επιτροπή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)

του

ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

