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Ηκυβέρνηση της ΝΔ και οι μεγαλομέτοχοι-διευθυντικά
στελέχη στις εταιρίες που δουλεύουμε μας λένε ότι οι

επενδύσεις θα φέρουν ευημερία σε όλους, εργασία και κα-
λύτερους μισθούς. Τα ίδια ακούγαμε επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ με το μανδύα της «δίκαιης ανάπτυξης».

Και όμως, η ελπίδα δεν βρίσκεται στην πολιτική που δια-
σφαλίζει προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση των κερδών
των ομίλων, όπως μας λένε υπό τον τίτλο της «βιώσιμης
ανάπτυξης». Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο κλάδος του
τουρισμού και οι ελεγκτικές εταιρίες που επηρεάστηκαν λι-
γότερο από την οικονομική κρίση και μπήκαν πιο γρήγορα
σε φάση ανάκαμψης. Η κερδοφορία και οι «μπίζνες» των
ομίλων σε αυτούς τους κλάδους είναι σε ανοδική πορεία,

αλλά οι μισθοί συμπιέζονται σταθερά τα τελευταία χρόνια,
τα εργασιακά δικαιώματα περιορίζονται και όποιος αντέξει.
Στον κλάδο των ελεγκτικών-λογιστικών υπηρεσιών αρνούνται
ακόμα και την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ που θα κατοχυρώνει
τους εργαζόμενους. 

Οι νέες κυβερνητικές υποσχέσεις ότι οι επενδύσεις και η
επερχόμενη ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλιακών ομί-
λων θα μεταφρασθούν σε ευημερία για όλους μας, είναι κα-
θαρή απάτη. Γιατί ήταν και είναι προϋπό θεση η συμπίεση
εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων και η φορολεηλασία
του λαού.

Το κεφάλαιο απαιτεί φθηνή εργατική δύναμη για να ανα-
κάμψουν και να αυξηθούν τα κέρδη του. Θυσιάζουν τα δι-

Συνάδελφε-συναδέλφισσα απευθυνόμαστε:

 Σε εσένα που δουλεύεις απ’ το πρωί μέχρι το
βράδυ, πολλές φορές με «μπλοκάκι» ή σαν «συνεργάτης»,
για ένα μισθό που ξεκινάει από τα 500-600€. Ακόμα
και μετά από δεκαετίες δουλειάς ο μισθός σου είναι
κατώτερος σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. 

  Σε εσένα που γεμάτος όνειρα και μεταπτυχιακά
πηγαίνεις να εργαστείς σε κερδοφόρους μεγάλους
ομί  λους (τουρισμό, τράπεζες, ελεγκτικές εταιρίες, ναυ-
τιλιακές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κ.α.)
και βλέπεις να πληρώνεσαι με ψίχουλα, σε εξαντλητικούς
ρυθμούς εργασίας που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
για ελεύθερο χρόνο, ενώ την ίδια ώρα αναγκάζεσαι να
περνάς από συνεχείς κύκλους εξετάσεων και πιστο-
ποιήσεων για να εξελιχτείς επαγγελματικά.  

  Σε εσένα που είσαι αυτοαπασχολούμενος-η και
δεν έχεις ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση ή διακοπές,
που δουλεύεις αδιάκοπα για να επιβιώσεις στον αντα-
γωνισμό με τις μεγάλες εταιρίες. Σε εσένα που με το
νόμο Κατρούγκαλου και την ανταποδοτικότητα σου
πετσόκοψαν τη σύνταξη πουλώντας παραμύθι ότι σου
μείωσαν τις εισφορές. Αγωνιάς για το πώς θα κρατήσεις
το γραφείο σου καθώς η αφαίμαξη απ’ την εφορία και
τον ΕΦΚΑ, οι πιστοποιήσεις και η «απελευθέρωση του
επαγγέλματος», οι «σκοτωμένες» τιμές που τα μεγάλα
γραφεία επέβαλαν στην πιάτσα «στύβοντας» στη
δουλειά για ένα ξεροκόμματο τους εργαζόμενούς τους,
σε σπρώχνουν έξω απ’ το επάγγελμα. 

  Σε εσένα λογιστή-φοροτέχνη που σε χρησιμοποιεί
το κράτος σαν «κλητήρα» της φορομπηξίας και την
ίδια ώρα σε τσακίζει όπως όλους τους εργαζόμενους
και τους αυτοαπασχολούμενους.

  Σε εσένα που πήρες πρόσφατα το πτυχίο σου,
που κάνεις μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή,
αλλά ξέρεις ότι την επόμενη μέρα θα έχεις να διαλέξεις
μεταξύ ανεργίας ή επαγγελματικής διεξόδου στο εξω-
τερικό, αν δεν έχεις ήδη φύγει. 

  Σε εσένα που πήρες το πτυχίο αλλά αναγκάζεσαι
να εργάζεσαι σε διάφορες εργασίες σε όλους τους
κλάδους για να ζήσεις. Που σου είπαν ότι το πτυχίο
θα σε κάνει «βασιλιά», αλλά καθημερινά ανακαλύπτεις
ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Βλέπεις
την απαξίωση των πτυχίων, ενώ σου λένε ότι για να
εξελιχθείς επαγγελματικά δεν φτάνουν τα πτυχία και
τα μεταπτυχιακά, αλλά πρέπει να περάσεις από ακρι-
βοπληρωμένους κύκλους πιστοποιήσεων και καταρ-
τίσεων. 

  Σε εσένα που εργάζεσαι ως Δημόσιος-α Υπάλληλος
και σου έκοψαν το 40% του μισθού και αφού αποψί-
λωσαν τις κρατικές υπηρεσίες από εργαζόμενους πα-
ρέδωσαν λειτουργίες στην «ιδιωτική πρωτοβουλία»,
στις ελεγκτικές και μεγάλες λογιστικές εταιρίες, σε με-
τέτρεψαν σε διεκπεραιωτή υποθέσεων, επενδυτικών
σχεδίων και σε αξιολογούν με αποκλειστικό κριτήριο
το πόσο γρήγορα τα προχωράς.

  Σε εσένα που είσαι συνταξιούχος και μετά από
δεκαετίες θυσιών και εργασίας, σου έκοψαν απανωτά
τη σύνταξη, σου περικόπτουν ότι είχες κερδίσει με
αγώνες για την υγεία, τα φάρμακα και την κοινωνική
ασφάλιση-πρόνοια, γιατί σε θεωρούν «κόστος» και τις
εισφορές σου ζεστό παραδάκι για τους μεγάλους μο-
νοπωλιακούς ομίλους. 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»



καιώματά μας για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των
μονοπωλίων. 

Όλες οι κρατικές ρυθμίσεις και οι νόμοι διευκολύνουν
τους ομίλους για να διασφαλίσουν τη μερίδα του λέοντος
απ’ την πίτα της αγοράς. Τέτοιες ρυθμίσεις αποτελούν οι
συνεχείς μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για τα
κέρδη, η συνεχής διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για την
πλουτοκρατία, οι αναπτυξιακοί νόμοι, που ψηφίστηκαν δια-
δοχικά από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. 

Το πρόσφατο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο δείχνει ότι αυτή
η ανάπτυξη όχι μόνο δεν περιλαμβάνει ανάκτηση των απω-
λειών μας, αλλά εξαπολύεται νέα αντιλαϊκή επίθεση με στόχο
να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο μέσος μισθός, να περιορι-
στεί η δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων με
αυξήσεις, να χτυπηθεί το δικαίωμα στην απεργία και η δράση
των σωματείων. Μάλιστα με διατάξεις έδωσαν νέες ευκαιρίες
στις ελεγκτικές εταιρίες να αυξήσουν τα κέρδη τους, την
ίδια ώρα που θα τσακίζουν τους εργαζόμενους που δου-
λεύουν σε αυτές.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την επίθεση από εκεί που
το άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ! Με το δόγμα «νόμος και τάξη»
επιδιώκει να καθυποτάξει τις λαϊκές αντιδράσεις, να επιβάλει
σιγή νεκροταφείου, να χτυπήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα. 

Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, είτε τι τλο φο ρείται
«πράσινη ανάπτυξη», είτε «βιώσιμη», είτε «δίκαιη», με οποια -
δήποτε μορφή διαχείρισης, με ή χωρίς ευρώ, με «φιλελεύ-
θερη» ή «σοσιαλδημοκρατική» απόχρω ση, επεκτατική ή πε-
ριοριστική πολιτική, με προστατευτισμό ή «ελεύθερο» εμπόριο
πάντα είχε κερδισμένο το μεγάλο κεφάλαιο και χαμένους το
λαό, τους εργαζόμενους. Οι αντιπαραθέσεις για το μίγμα
διαχείρισης έχουν κοινή συνισταμένη, το πώς δηλαδή θα
ενισχύσει το κράτος το κεφάλαιο για επενδύσεις σε νέα
πεδία κερδοφορίας.

Σήμερα σε όλα τα ιμπεριαλιστικά κέντρα επικρατεί η ανη-
συχία για την οικονομική επιβράδυνση, σηματοδοτώντας την
προοπτική εκδήλωσης μιας νέας συγχρονισμένης, διεθνούς
οικονομικής κρίσης. Έχει υπερσυσσωρευτεί τεράστιος όγκος
κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο που δεν βρίσκει κερδο-
φόρα διέξοδο. Τα «σύννεφα» στις οικονομίες της ΕΕ και
των ΗΠΑ, η όξυνση του εμπορικού πολέμου και των αντα-
γωνισμών επιδρούν και στην Ελλάδα, κάνοντας φύλλο και
φτερό το αφήγημα για «βιώσιμη» ανάπτυξη που υποτίθεται
θα ωφελή σει το λαό. Μια ανάπτυξη που στηρίζεται στην
κατάρ γη  ση δικαιωμάτων που είχαν απομείνει, που
στραγγαλί ζει τα όνειρα των νέων ανθρώπων για μια
ζωή με αξιοπρέπεια. 

Ο πραγματικός αντίπαλός μας έχει ονοματεπώ-
νυμο: Είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, το κεφά-

λαιο και η εξουσία του, οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες
που το στηρίζουν. Είναι η εγχώρια άρχουσα τάξη
(ΣΕΒ κ.α.), η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντίπαλο
υπηρετούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις και ο πολύχρωμος
θίασος των παρατάξεων στο ΟΕΕ που σε θυμούνται
προεκλογικά.

Αυτά τα συμφέροντα υπηρετούν πάντα τόσο οι εθνι-

κιστικές προτάσεις διεκδικήσεων, όσο και οι κοσμο -
πολίτικες προτάσεις συμβιβασμών και παραχωρήσεων,
στοχοπροσηλωμένες στην ίδια κατεύθυνση, τη «γεω-
στρατηγική αναβάθμιση» των εγχώριων μονοπωλιακών
ομίλων. Τα παζάρια γύρω από την αντιμετώπιση του δη-
μόσιου χρέους και των πλεονασμάτων δεν υπηρετούν τα
λαϊκά συμφέροντα. Για τα κέρδη των μονοπωλίων καλούν
τους λαούς να χύνουν το αίμα τους, να «ματώνουν» κα-
θημερινά στη δουλειά και στη ζωή.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ο ρόλος του ΟΕΕ ως θεσμικός σύμβουλος του αστι-
κού κράτους και η συμμετοχή σε αυτό των εργο-

δοτών και των διευθυντών μας, στελεχών των επιχει-
ρήσεων και του κρατικού μηχανισμού, καθορίζει τον
προσανατολισμό του. Το ΟΕΕ ως κρατικός θεσμός συνέβαλε
στην επεξεργασία και την στήριξη των αντιλαϊκών σχεδιασμών
όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ. 

Η πλειοψηφία των παρατάξεων στο ΟΕΕ (ΔΗΚΙΟ/
ΠΔΣΟ/ΠΟΦΕ-Ε/«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΟΛΟΓΟΙ»/
«ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»/ΑΚΙΟΕ κ.α.) έβαλε πλάτη στην
εφαρμογή της πολιτικής που ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο
προωθώ ντας αποφασιστικά την «Μπολόνια» και την

«απελευθέρωση» των επαγγελμάτων, την αντι -
ασφαλιστική πολιτική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας
κάθε φορά μια κάλπικη «μάχη» για ορισμένες απ’ τις
συνέπειες. Το ΟΕΕ τοποθετείται σε όλα τα ζητήματα από
την σκοπιά των αναγκών των καπιταλιστών. Η διέξοδος που
προβάλλει είναι γνωστή: αιματηρές θυσίες από τους εργα-
ζόμενους και τα λαϊκά στρώματα για την καπιταλιστική ανά-
πτυξη. Τώρα «εξωστρέφεια», «νέα επιχειρηματικότητα», «και-
νοτομία», «ψηφιακή οικονομία» με αξιοποίηση των ΕΣΠΑ…
και φθηνή εργατική δύναμη για να κερδίζουν οι καπιταλιστές.
Αυτή είναι η «υγιής επιχειρηματικότητα» που προβάλλεται
σαν πρότυπο  ανάπτυξης. 

ΤΟ ΟΕΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε θέση.
Σε καλούμε να βαδίσεις μαζί μας αγωνιστικά για να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας,

για τη ζωή που μας αξίζει!
Να προτάξουμε τις δικές μας σύγχρονες ανά γκες που ζητούν ικανοποίηση!



Στα εργασιακά και επαγγελματικά 
δικαιώματα:
  Το ΟΕΕ αποτελεί πλέον τον φορέα κατάρτισης

και πιστοποίησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη Οι αλλε-
πάλληλες αλλαγές στις διατάξεις για το επάγγελμα λογι-
στή-φοροτέχνη ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την λεγόμενη
«απελευθέρωση» του επαγγέλματος. Συνέβαλε να κυριαρ-
χήσουν στο επάγγελμα οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι,
την ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες δουλεύουν με απάν-
θρωπους όρους και ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα.

  ΔΗΚΙΟ/ΠΔΣΟ/ΠΟΦΕ-Ε/«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΛΟΓΟΙ»/«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»/ΑΚΙΟΕ απο-
δέχτηκαν όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την «απε-
λευθέρωση». 

Μόνο η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ σταθερά αντέδρασε
στην «απελευθέρωση» και στην επέλαση των ελεγκτι-
κών-πολυεθνικών ομίλων.

  Οι ίδιες δυνάμεις γύρισαν την πλάτη στο δίκαιο
αίτημα για συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο λογι-
στών-φοροτεχνικών, ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ με συνέπεια υπερασπίζει
το αίτημα υπογραφής ΣΣΕ στον κλάδο των λογιστι-
κών-ελεγκτικών υπηρεσιών, συναντώντας την ομόφωνη
αντίδραση των άλλων δυνάμεων.

  Υποστήριξαν και υλοποιούν τους νόμους που ψή -
φισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, που αναγνωρίζουν σαν ισότιμους
τους τίτλους σπουδών κολεγίων με αυτά των ΑΕΙ. Στήριξαν
όλους τους νόμους που ισοπεδώνουν τα πτυχία μας και τα
αποσυνδέουν από το επάγγελμα.

Μόνο η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΝΙΚΗ κατήγγειλε και απο-
κάλυψε αυτά τα νομοθετήματα, σταθερά αντιστέκεται
στην ισοπέδωση των πτυχίων.

  Προώθησαν νέα σχέδια πιστοποιήσεων. Διαμορ-
φώνουν νέα πεδία απομύζησης των μισθωτών και αυτοα-
πασχολούμενων οικονομολόγων. Χιλιάδες οικονομο λόγοι
θα πρέπει να πιστοποιηθούν για τη δουλειά που κάνουν,
πληρώνοντας συνεχώς για πιστοποιήσεις και άδειες άσκησης
επαγγέλματος. Χιλιάδες νέοι πτυχιούχοι θα δουν τα πτυχία
τους να απαξιώνονται πλήρως, ενώ θα σπρώχνονται σε μια
αέναη διαδικασία παρακολούθησης σεμιναρίων και εξετάσεων
(επί πληρωμή και αυτά), μήπως και κερδίσουν το εισιτήριο
για τον «παράδεισο» …της επαγγελματικής εξασφάλισης με
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Μόνο η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καταψήφισε αυτά
τα σχέδια, προτάσσοντας το αίτημα οι τίτλοι σπουδών να
αποτελούν τη μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του
επαγγέλματος, πτυχία με αξία συνδεδεμένα με τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα.

  Ενέκριναν τον κατάπτυστο Κώδικα Δεοντολογίας
για τους λογιστές, βάζοντας τη θηλιά της ποινικοποίησης
στους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς λογιστές-φο-
ροτέχνες. Ο Κώδικας δεοντολογίας πρέπει να καταργηθεί!

  Από κοινού αυτές οι δυνάμεις επέβαλαν νέα χα-
ράτσια για την επιμόρφωση των λογιστών-φοροτεχνών,
ψήφισαν την αύξηση του ποσού για την «αναγκαία εκπαί-
δευση».

Μόνο η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ αντέδρασε με απο-
φασιστικότητα, απαιτώντας να καταργηθούν αυτά τα
χαράτσια, αναδεικνύοντας την υποχρέωση του κράτους να
παρέχει δωρεάν επιμόρφωση μέσα στα ΑΕΙ.

Στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό:
  Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η ηγεσία του ΟΕΕ

προσπάθησε να παίξει το ρόλο της συναινετικής δύ-
ναμης, προωθώντας θέση για ασφαλιστικό τριών πυ-
λώνων, την ιδιωτική ασφάλιση, τα επαγγελματικά ταμεία,
την επενδυτική αξιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλι-
στικών ταμείων. 

Συνέβαλε στην υπονόμευση των μαζικών κινητοποιήσεων
ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου, νόμο-έκτρωμα κατεδάφισης
της κοινωνικής ασφάλισης. 

Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να δώσει το τε-
λειωτικό χτύπημα. Άλλωστε το ΟΕΕ πρωτοστάτησε στη δη-
μιουργία επαγγελματικών ταμείων, ιδρύοντας το 2003 το
αμαρτωλό ΕΤΑΟ (Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικο-
νομολόγων).

  Η πλειοψηφία της ΚΔ του ΟΕΕ πήρε απαράδεκτες
θέσεις για το φορολογικό παίζοντας το ρόλο του λαγού για
την ένταση της φορομπηξίας εργαζομένων και αυτοαπα σχο -
λούμενων.

Είναι απατηλές οι φωνές για τη δυνα-
τότητα διαχείρισης του ΟΕΕ προς όφελος
της πλειοψηφίας των μισθωτών και αυτο-
απασχολούμενων οικονομολόγων, ενός ΟΕΕ
δήθεν για όλους τους οικονομολόγους, «χρήσιμο
θεσμό και φορέα υπεύθυνης επιστημονικής και
επαγγελματικής έκφρασης», «για την ανάδειξη
της επιστημονικής υπόστασης του Ο.Ε.Ε. προς
προοδευτική κατεύθυνση». 

Τέτοιες απόψεις, στοχεύουν στο να χει -
ραγωγήσουν τους εργαζόμενους, να τους
υποτάξουν σε ένα κρατικό θεσμό, όπως το
ΟΕΕ, που υπηρετεί τις ανάγκες του μεγάλου
κεφαλαίου. Σε ένα φορέα που συνυπάρχουν δι-
ευθυντικά στελέχη και μέτοχοι ομίλων, μεγαλο-
επιχειρηματίες και κρατικά στελέχη με μισθωτούς
και αυτοαπασχολούμενους, ανέργους. 

Τα δικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα
των πολλών,  είναι ασυμβίβαστα με τα
συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών,
των μεγάλων εταιριών και των ομίλων.



ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ

Πολλοί μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι οικο-
νομολόγοι ίσως αναρωτηθούν τι νόημα έχει να

ψηφίσουν, τι κάνει το ΟΕΕ για αυτούς. Κάνει πολλά
και εχθρικά στα συμφέροντά μας. Παρεμβαίνει στη
ζωή μας υποστηρίζοντας αντιλαϊκά μέτρα, συμβάλλοντας
στην αποψίλωση εργασιακών και επαγγελματικών δι-
καιωμάτων. 

Η μη βελτίωση του συσχετισμού στο ΟΕΕ, η ενι-

σχυμένη παρουσίατων παρατάξεων ΝΔ–ΣΥΡΙΖΑ–ΚΙ-
ΝΑΛκαισυντεχνιακών δυνάμεων, αφήνει το πεδίο ελεύ-
θερο ώστε να συνεχίζει το αντιλαϊκό του«έργο» ανεμ-
πόδιαστα.

Μόνο οι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
(ΔΠΚ-Ο) κατήγγελλαν, καταψήφισαν με σταθερότητα,
ενημέρωσαν και αντιτάχτηκαν με κάθε τρόπο σε αντι-
λαϊκά σχέδια! 

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Εν όψει των εκλογών του ΟΕΕ εμφανίζεται ξανά
ένας πολύχρωμος θίασος παρα τάξεων που υπό-

σχεται να ασχοληθεί με τα προ βλή  ματά μας. Γνωρί-
ζουμε όμως πολύ καλά πως ανεξάρτητα απ’ το όνομα
σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, οι δυνάμεις αυτές
στήριξαν και στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική μέσα
και έξω από το ΟΕΕ.

σε ΔΗΚΙΟ(ΝΔ) και ΠΔΣΟ (ΚΙΝΑΛ), που αποτελούν
τους «μηχανοδηγούς» του ΟΕΕ με «σταθμάρχη» την
ΠΟΦΕ-Ε, ως μόνιμο συνεργάτη τους στα προεδρεία.
Νομιμοποιούν και υλοποιούν την εκάστοτε κυβερνητική
πολιτική και τα αντιλαϊκά μέτρα, γιατί ικανοποιούν τα
συμφέροντα του κεφαλαίου που εκφράζουν. Ακριβώς
για αυτό το λόγο ακολουθούν τακτικές εκφυλισμού
στα όργανα του ΟΕΕ.  

Η ΔΗΚΙΟ επιδιώκει να εκφράσει ψήφο υποστήριξης
στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Έχει γεμίσει
τα ψηφοδέλτια της με μετόχους, ανώτερα στελέχη
ελεγκτικών εταιριών και άλλων ομίλων. Στην
ίδια κατεύθυνση κινείται και η ΠΔΣΟ.

στους αναβαπτισμένους «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ», την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
σε συνεργασία με ένα τμήμα που αποσπάστηκε από την
ΠΔΣΟ και το ΚΙΝΑΛ. Οι δυνάμεις αυτές έχουν δείξει
δείγματα γραφής στην υποστήριξη των αντιλαϊκών
κυβερνήσεων. Υπερασπίστηκαν και τα τρία μνημόνια
που διαδοχικά ψήφισαν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ.
Συνδιοικούσαν χρόνια με τη ΔΗΚΙΟ στο ΟΕΕ, συνέβαλαν
σε μια σειρά αντιλαϊκές αποφάσεις. Στήριξαν στην ΚΔ
όλες τις αντιδραστικές αλλαγές μαζί με ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ. 

Θέλουν το ΟΕΕ πρωταγωνιστή στην επεξεργασία
των σχεδιασμών κεφαλαίου και ΕΕ. Θέλουν την ψήφο

για να ζυμώσουν το νέο σοσιαλδημοκρατικό πόλο
που θα υπηρετεί το κεφάλαιο, αυτή είναι η «συγκολ-
λητική  ουσία» που τους ενώνει.

στις λεγόμενες ανεξάρτητες συντεχνιακές πα-
ρατάξεις, ΑΚΙΟΕ-ΠΟΦΕΕ-«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΙ-
ΓΑΙΟΥ». Δεν αμφισβητούν την αντι λαϊκή πολιτική, γί-
νονται μόνιμοι «βαστάζοι» ή «διαδρομιστές» υπουργείων
και τοπικών αρχών, πότε της μίας και πότε της άλλης
κυβέρνησης. 

Δημαγωγούν, εκφράζουν τα συμφέροντα μεσαίων
ή μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Ανεξάρτητα από το αν εγκλωβίζουν και μικρούς αυτο-
απασχολούμενους, παγιδεύουν τη δικαιολογημένη δυ-
σαρέσκεια εκατοντάδων αυτοαπασχολούμενων λογι-
στών-φοροτεχνών. 

Ιδιαίτερα η ΠΟΦΕ-Ε αποδείχτηκε χρήσιμο συνε-
ταιράκι όλων των κυβερνήσεων, όσο και της πλειοψη-
φίας της ΚΔ (ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ), στηρίζοντας όλες τις
αποφάσεις που χαρατσώνουν τους αυτοαπασχολού-
μενους λογιστές.

Καμία ψήφος χαμένη στην ΑΡΣΥΟ(ΑΝΤΑΡΣΥΑ-
ΕΠΑΜ). Αναπαράγει χιλιοειπωμένες θέσεις
σοσιαλδημο κρατικής κοπής και ευρωσκεπτικιστικές ανα-
λύσεις για την ανασυγκρότηση της καπιταλιστικής οι-
κονομίας. Ο ρόλος αυτών των δυνάμεων είναι απο-
καλυπτικός στον κλάδο των λογιστικών-ελεγκτικών
εταιριών, αφού υπονόμευσαν τον αγώνα για υπογραφή
ΣΣΕ στον κλάδο. Καλλιεργούν αυταπάτες ότι τάχα το
ΟΕΕ μπορεί να παίξει φιλολαϊκό ρόλο με μια διαφο-
ρετική διαχείριση. Πολλές από τις θέσεις τους αποτελούν
παραλλαγές των θέσεων συντεχνιακών παρατάξεων.

Καμιά ψήφος χαμένη

Καμιά ψήφος χαμένη

Καμιά ψήφος χαμένη

Καμιά ψήφος χαμένη



Οι δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
(ΔΠΚ-Ο), βρέθηκαν όλα τα προηγούμενα

χρόνια στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια
σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο. Έδωσαν και δίνουν
αταλάντευτα, μέσα και έξω απ’ το ΟΕΕ, τη μάχη
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, ση-
μαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφά-
λαιο και την ΕΕ. 

Πρωταγωνιστούν στην πάλη για υπογραφή
ΣΣΕ με βάση τις ανάγκες μας, αυξήσεις στους
μισθούς και στις συντάξεις, ενάντια στη φορο-
λεηλασία, το νόμο Κατρούγκαλου και την αν-
τιασφαλιστική πολιτική όλων των κυβερνήσεων
και της ΕΕ, στην πολιτική για την «απελευθέρωση»
του επαγγέλματος. 

Διεκδικούμε δημόσια καθολική κοινωνική
ασφάλιση, δωρεάν υψηλής ποιότητας υγεία, δω-
ρεάν παιδεία και υψηλού επιπέδου σπουδές. 

Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει με βάση
τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάμεων και η παραγωγι-
κότητα της εργασίας με την αλματώδη εξέλιξη
της τεχνολογίας.

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ΔΠΚ-Ο), το ψηφο-
δέλτιο που συμμετέχουν πρωτοπόροι αγωνιστές

του εργατικού-λαϊκού κινήματος και στηρίζει
το ΚΚΕ, καλεί τους οικονομολόγους, μισθωτούς,
αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους άνεργους
και τους νέους οικονομολόγους, να οργανωθούν
και να αντιπαλέψουν αποφασιστικά την ολομέ-
τωπη επίθεση που δέχονται. Να εμποδίσουν την
εφαρμογή όλων των μέτρων που ενισχύουν την αν-
ταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων και δια-
λύουν τη ζωή μας. 

Η ενίσχυση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, η
βελτίωση του συσχετισμού υπέρ των ταξικών δυ-
νάμεων, θα μας επιτρέψει να αντιπαλέψουμε από
καλύτερες θέσεις, μέσα και κυρίως έξω απ' το
ΟΕΕ, στο δρόμο με τα ταξικά σωματεία, την αστική
πολιτική, την πολιτική που έχουν ανάγκη οι
μεγάλοι όμιλοι, την πολιτική που το ΟΕΕ συνδια-
μόρφωσε και συνδιαμορφώνει με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,
να διεκδικήσουμε την κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών μας.

Η ενίσχυση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ είναι
ένας ακόμα σταθμός στην οργάνωση της αντεπί-
θεσης, στον αγώνα για ριζικές αλλαγές στην οι-
κονομία και στην εξουσία, για διεκδίκηση καλύ-
τερης ζωής και ανάπτυξης που θα υπηρετεί τα
λαϊκά συμφέροντα.

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ!

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ
ΠΑΛΕΨΕ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Ψήφισε



1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΒΑΪΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΕΜΜΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

10. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΒΑΡΟΥΚΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
13. ΒΑΣΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
16. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
17. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
18. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19. ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
20. ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
21. ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22. ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
23. ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
24. ΖΟΥΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25. ΘΕΟΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27. ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
31. ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
32. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
33. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
34. ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
35. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
36. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37. ΚΑΦΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟY
38. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟY
39. ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ NΙΚΟΛΑΟY
40. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟY
41. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟY
43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟY
44. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY
45. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟY
46. ΛΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
47. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
48. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
49. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
50. ΜΑΡΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

51. ΜΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
52. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ
53. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
54. ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
55. ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
56. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
57. ΝΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
58. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
59. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
60. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
61. ΠΑΓΙΑΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
62. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΣΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
63. ΠΑΠΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
64. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
65. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
66. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
67. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
68. ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
69. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
70. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
71. ΠΑΤΙΛΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
72. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
73. ΠΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
74. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
75. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
76. ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
77. ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
78. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
79. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
80. ΣΕΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
81. ΣΙΩΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ
82. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
83. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
84. ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
85. ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
86. ΤΖΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
87. ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ
88. ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
89. ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
90. ΤΣΑΝΕ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙΤΑΖ
91. ΤΣΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
92. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
93. ΤΣΙΑΚΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
94. ΤΣΙΝΤΟΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
95. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
96. ΤΣΟΥΡΑΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
97. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
98. ΧΕΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΒΥΡΩΝΟΣ
99. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
100. ΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΠΚ-Ο
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019

1o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ)
(με απόλυτη αλφαβητική σειρά)



2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
(Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(με απόλυτη αλφαβητική σειρά)

1. ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΓΚΡΙΤΖΗΜΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ – ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
8. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
9. ΚΟΚΚΑΛΗ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΝΗ ΛΗΔΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
10. ΚΡΟΥΣΟΒΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
12. ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
13. ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
14. ΝΤΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
16. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΠΡΕΜΕΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΕΥΘΥΜΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20. ΨΑΛΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ

3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
(ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)
(με απόλυτη αλφαβητική σειρά)

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ (Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)
3. ΑΝΑΙΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ)
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
5. ΒΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
6. ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ)
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
8. ΒΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Π.Ε. ΑΡΤΑΣ)
9. ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

10. ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (Π.Ε. ΣΑΜΟΥ)
11. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
12. ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
13. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
14. ΓΡΥΜΠΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
15. ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
16. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)
17. ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)
18. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
19. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
20. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)
21. ΖΩΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (Π.Ε. ΧΙΟΥ)
22. ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
23. ΚΑΒΒΑΔΑ-ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
24. ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΧΙΟΥ)
25. ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)

26. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ)
27. ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
28. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
29. ΚΑΨΙΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ)
30. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)
31. ΚΛΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
32. ΚΟΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
33. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
34. ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
35. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
36. ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ)
37. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
38. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
39. ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
40. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Π.Ε. ΕΒΡΟΥ)
41. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗ ΓΙΑΣΕΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Π.Ε. ΧΙΟΥ)
42. ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ)
43. ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
44. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ)
45. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
46. ΜΑΛΑΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ)
47. ΜΑΤΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)
48. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ (Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ)
49. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
50. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ)
51. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
52. ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ)
53. ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ)
54. ΝΤΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
55. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)
56. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
57. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
58. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
59. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)
60. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
61. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
62. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
63. ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
64. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ)
65. ΣΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ)
66. ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ)
67. ΣΟΦΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ)
68. ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)
69. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
70. ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ)
71. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)
72. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ)
73. ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
74. ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
75. ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
76. ΧΑΙΔΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ)
77. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

(Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
78. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ (Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
79. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)
80. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)


