
 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι  

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιούνται οι εκλογές για την εκπροσώπηση των 

μηχανικών στα κεντρικά και περιφερειακά όργανα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι 

εκλογές αυτές πραγματοποιούνται για μια ακόμη φορά σε μια χρονική συγκυρία όπου ο κλάδος των 

Μηχανικών δέχεται πολυμέτωπη επίθεση από ομάδες, φορείς, συμφέροντα αλλά και την ίδια την 

πολιτεία με συνέπεια την αμφισβήτηση και υφαρπαγή των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, καλούμαστε να εκλέξουμε τα νέα όργανα του ΤΕΕ. Έφτασε η ώρα 

όλοι οι μηχανικοί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μην αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν 

για μας. Από θεατές των εξελίξεων πρέπει να γίνουμε πρωταγωνιστές.  

Οι απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις, η εξουθενωτική καθημερινότητα στην άσκηση του 

επαγγέλματος μας με την γραφειοκρατία και την ασαφή νομοθεσία, η αποβιομηχάνιση, η ανεργία και 

η μετανάστευση του δυναμικότερου πληθυσμού της χώρας, σχετιζόμενα με την πρωτόγνωρη 

δομική κρίση στην οικονομία της χώρας μας, δημιουργούν μία σύγχρονη ζοφερή πραγματικότητα 

στο επάγγελμα μας. 

Στη διάρκεια της θητείας που ολοκληρώνεται, η ΑΚΜΗ, με την δική σας συμβολή, προέβη σε 

ενέργειες και δράσεις για την αξιοποίηση της ιδιότητας του Τεχνικού Eπιμελητηρίου ως ουσιαστικού 

Τεχνικού Συμβούλου της κοινωνίας και όχι μόνο τυπικά της Πολιτείας.  

Βλέποντας μπροστά, και με δεδομένα τα καθημερινά προβλήματα και τις εξελίξεις της Ελληνικής 

κοινωνίας, προσβλέπουμε σε μια δυναμική συνέχιση των παρεμβάσεων μας. Χωρίς να 

παραβλέπουμε την συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ θεωρούμε 

ότι είναι καιρός να μπει ένα τέλος σ’ όλες αυτές τις προσπάθειες από όπου και αν προέρχονται, γι’ 

αυτό: 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 

- To ασφαλιστικό μας ταμείο στην υπηρεσία των Μηχανικών και οι πόροι του για τη στήριξη των 

συναδέλφων που έχουν πληγεί από την κρίση και όχι κλοπή των αποθεματικών, χάριν του 

τραπεζικού συστήματος. 

- Κοινωνική ευαισθησία, πραγματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προνοιακά επιδόματα, 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, οργάνωση γραφείων στην περιφέρεια, ολοκλήρωση 

ηλεκτρονικών διαδικασιών. 

- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών και ιδιαίτερα των νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών καθότι διανύουμε δύσκολους καιρούς και πολλοί νέοι αναγκαστικά δεν μπορούν 

να ανταποκριθούν έτσι δεν εγγράφονται ή και διαγράφονται από το ΤΣΜΕΔΕ αφού και η 

συνταξιοδότηση τους φαίνεται αμφίβολη. 

- Καθώς οι ασφαλισμένοι του ταμείου μας στον κλάδο υγείας εξυπηρετούνται από τον ΕΟΠΥΥ είναι 

άδικο να καταβάλουν υπέρογκες εισφορές που δεν αποδίδουν, λόγω των πενιχρών παροχών. 

- Προβολή και υποστήριξη του έργου των μηχανικών σε κάθε επίπεδο με ανάκτηση των πόρων 

του ΤΕΕ για την σωστή λειτουργία του. 

- Αναγνώριση από την πολιτεία του διπλώματος 5ετούς φοίτησης των Ελληνικών Πολυτεχνείων και 

Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοτίμου του Ευρωπαϊκού MASTER. Όχι άλλη ισοπέδωση των τίτλων 

σπουδών μας. 



- Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των διπλωματούχων Μηχανικών και 

αντιστοίχιση  των επαγγελματικών δικαιωμάτων βάσει των γνώσεων που προκύπτουν από τους 

τίτλους σπουδών. Οι υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις γνωμοδοτικών οργάνων, 

δυστυχώς δεν επαρκούν στη λύση του προβλήματος των νέων ειδικοτήτων. 

- Αναγνώριση συλλογικών συμβάσεων για τους συναδέλφους (ειδικά τους νέους) στον ιδιωτικό 

τομέα. Όχι στην εκμετάλλευση  και ισοπέδωση των προσόντων των μηχανικών, όχι στη μαύρη 

εργασία και εκμετάλλευση των νέων Μηχανικών. 

- Αναγνώριση της ιδιότητας του άνεργου μηχανικού, χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφορών για 

όσο διάστημα διαρκεί και χωρίς υποχρέωση εκ των υστέρων κάλυψής τους. 

- Αξιοπρέπεια και αναγνώριση στους ελεύθερους επαγγελματίες στην καθημερινή τους 

επαγγελματική ενασχόληση σε υπηρεσίες. 

- Τεχνικές νομοθεσίες, από μηχανικούς, απλές, χωρίς δαιδαλώδεις αναφορές, με σαφήνεια και 

εφαρμόσιμες στο σύνολο της επικράτειας. 

- Καθιέρωση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ). 

- Όχι στην διαρκή υποβάθμιση των Μηχανικών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με καθημερινές 

απερίγραπτες συνθήκες υπηρεσίας, μειωμένες αποδοχές και αμφισβητήσεις ή αντιδεοντολογικές 

συμπεριφορές στην εξέλιξη και  ιεραρχία. 

- Ουσιαστική και ισχυρή τεχνική εκπαίδευση σε σύνδεση με την επαγγελματική πραγματικότητα. 

- Συνεχόμενη και διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση - κατάρτιση των συναδέλφων χωρίς το 

αποκλεισμό των νέων μέσα από υψηλές τιμές συμμετοχής τους. 

- Αξιοκρατικές διαδικασίες ένταξης μελών στο ΤΕΕ για την διασφάλιση του υπόβαθρου του 
Μηχανικού. 

- Όχι στη διαρκή και συνεχιζόμενη αποβιομηχάνιση της χώρας μας, με δραματική μείωση των 

θέσεων εργασίας και τον μαρασμό της περιφέρειας. 

- Όχι στην έλλειψη αντικειμένου απασχόλησης και την αυξανόμενη ανεργία ειδικά των συναδέλφων 

της περιφέρειας. Ναι στην απασχόληση και την συμμετοχή στην παραγωγή και στην ανάπτυξη. 

- Κατοχύρωση της ποιότητας των μελετών και των κατασκευών σε όλη την επικράτεια σε 

συνδυασμό με τις αμοιβές των μηχανικών. 

- Αξιοποίηση των Συναδέλφων που εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου 

τομέα και όχι σε διαθεσιμότητα και αποπομπή από τη δουλειά τους. 

- Υποστήριξη των νέων συναδέλφων, στην δύσκολη πορεία ένταξης τους στο επαγγελματικό 

στίβο. 

- Πραγματικό και ουσιαστική αξιολόγηση, του έργου των μηχανικών.  

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ συνεχίζουμε αγωνιστικά, 
δυναμικά και ανανεωμένοι με νέους συναδέλφους, μακριά από δεσμεύσεις και αγκυλώσεις 
παλαιοκομματικού τύπου, υστεροβουλίες και προσωπικές επιδιώξεις, διεκδικούμε το ΤΕΕ που 
μας αξίζει. 

 Έτσι Απαιτούμε και εργαζόμαστε για ένα Τεχνικό Επιμελητήριο 

- Ισχυρό και θεσμικά σεβαστό. 

- Ουσιαστικό και αποτελεσματικό στις θέσεις και παρεμβάσεις του και όχι με μία παθητική στάση 

απέναντι στις εξελίξεις. 

- Σύγχρονη ηλεκτρονική υποστήριξη στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

- Ευαισθητοποιημένο, με άμεσα αντανακλαστικά και χρήσιμο για τα μέλη του και την κοινωνία. 



- Που να εκφράζει το σύνολο των μηχανικών και όχι πρόσωπα. 

Η υλοποίηση των επιδιώξεων μας απαιτεί σκληρή και προγραμματισμένη δουλειά. Δεν περισσεύει 

κανείς ακόμη και αν κάποιοι νομίζουν ότι θα προσφέρουν από κάπου αλλού καλύτερα. Στη 

μακρόχρονη πορεία της, η Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, με 

χαρακτηριστικά τον ενθουσιασμό, την πρόθεση για δουλειά και εφεξής την τακτική αμφίδρομη 

επικοινωνία και ενημέρωση για να γίνει πράξη η συμμετοχική λειτουργία μας, λειτούργησε με 

γνώμονα τον σεβασμό την προσωπική ελευθερία των μελών της. 

Η Κίνηση μας δεν διακατέχεται από στενή κλαδική αντίληψη. Θεωρεί όμως ότι πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 

το ΤΕΕ να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων με δικαιοσύνη και 

τεκμηρίωση ως προς το γνωστικό αντικείμενο κάθε κλάδου. 

Όραμα μας ένα ΤΕΕ, με ρόλο ισχυρό, θεσμικό και διεκδικητικό. 

Σήμερα ο κλάδος μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ όραμα, χρειάζεται σκληρή δουλειά, 

χρειάζεται να σταθεί επάξια στο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος των μελών του. Μακριά από 

δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, μακριά από παραγοντίστικες τακτικές και προσωπικές επιδιώξεις 

πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ θα πρέπει να είναι πρωτοπόρο και να παράγει πολιτική όσο αφορά τον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και να 

στηρίξει την παραγωγική ανασυγκρότηση με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον. 

Θέλουμε και διεκδικούμε ένα ΤΕΕ στην υπηρεσία των Μηχανικών και προς όφελος της 

κοινωνίας. 

Ένα τέτοιο ΤΕΕ επιθυμούμε και πιστεύουμε ότι  επιθυμεί  η 

πλειοψηφία των Μηχανικών  

 

Στις Εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016  ψηφίζουμε  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΑΚΜΗ 

Συνέπεια – Ανανέωση – Αγωνιστική Δύναμη  

 Ενισχύουμε το ΤΕΕ των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 Δυναμώνουμε τον Κλάδο μας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ)   

ΥΠΟ ΨΗΦΙΟΙ  Π ΑΝ ΕΛΛ ΑΔΙ ΚΟ Υ ΨΗΦΟ ΔΕΛΤΙ Ο Υ  

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1 .  ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η.Μ. 

2.  ΜΠΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μ.Μ. 

3. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η.Μ. 

4. ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Μ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ. 

4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Μ. 

5 ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.Μ. 

6 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ. 

7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

8 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μ.Μ. 

9 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

10 ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Μ. 

11 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

12 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.Μ. 

13 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

14 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η.Μ. 

15 ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

16 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Μ.Μ. 

17 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

18 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.Μ. 

19 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

20 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ.    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 

1. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ.Μ. 

2. ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η.Μ. 

3. ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η.Μ. 

4.   ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ.Μ. 

2.   ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

2.   ΣΤΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 
2 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

1 ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 
2 ΓΙΟΥΡΓΑ ΗΛΙΑΝΑ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1 ΚΟΥΛΟΥΜΟΥΔΙΩΤΗ Μ.Μ.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

1 ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Μ.Μ. 
2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

1 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               M.Μ. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

1 ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

2 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

3 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

4 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ Μ.Μ. 

5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

1 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η.Μ. 

3 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Η.Μ. 

4 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Η.Μ. 

5 ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Η.Μ. 

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η.Μ. 

 

 



 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ)   

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ. 

4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Μ 

5 ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.Μ. 

6 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Μ.Μ. 

8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

9 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ. 

10 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μ.Μ. 

11 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

12 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

13 ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Μ. 

14 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η.Μ. 

15 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

16 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

17 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ Μ.Μ. 

18 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Η.Μ. 

19 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Μ. 

20 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.Μ. 

21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η.Μ. 

22 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Μ.Μ. 

23 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

24 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.Μ. 

25 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

26 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

27 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ. 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

1.   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Η.Μ. 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

1. ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

1. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  M.Μ. 

 

 


