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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΗ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. - ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

  Στις 29 Απριλίου γίνονται οι εκλογές στην Ένωσή μας, για την ανάδειξη των συναδέλφων που θα μας
εκπροσωπήσουν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης  στην  Ήπειρο,  αλλά  και  στην  Πανελλήνια
Ομοσπονδία των Πυροσβεστών.

Δυναμώνοντας την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, 
δυναμώνουμε τον αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

  Οι εκτιμήσεις  μας για τις εξελίξεις  και  τις συνέπειες στα υπηρεσιακά, ασφαλιστικά και  κοινωνικά
προβλήματα, επιβεβαιώθηκαν πλήρως, για ακόμη μια φορά. 
  Η αντιλαϊκή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Δ.Ν.Τ. και  των ντόπιων και  ξένων μηχανισμών του κεφαλαίου,  επεκτείνει  την εφαρμογή των
αντιλαϊκών μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε βάρος μας, όπως και σε
βάρος όλων των εργαζομένων και του λαού της χώρας. Ο μοναδικός στόχος της πολιτικής της είναι να
ισχυροποιηθούν και να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα υπερκέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών και
των  μονοπωλίων  ομίλων, μέσω  των  διάφορων  «επενδύσεων» και  του  λεγόμενου  «υγιούς
ανταγωνισμού».  Για  να  υλοποιήσει  το  στόχο  της  και  να  επιβάλλει  την  πολιτική  της  καταργεί  τα
δικαιώματά μας, αδιαφορεί πλήρως για τα προβλήματά μας, δεν λογαριάζει ούτε τη ζωή μας, ούτε
τις ανάγκες μας. Επιχειρεί να επιβάλλει την τρομοκρατία σε όλους τους χώρους δουλειάς. 
  Παράλληλα, με την πολιτική της η κυβέρνηση εμπλέκει ακόμα εντονότερα τη χώρα και το λαό μας
στον πόλεμο που έχει φουντώσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στους σχεδιασμούς των
Η.Π.Α. και του ΝΑΤΟ, για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών της ντόπιας αστικής τάξης. Βάζουν σε
μεγάλο κίνδυνο το λαό μας και εμάς τους πυροσβέστες, με το ενδεχόμενο μιας γενικότερης ανάφλεξης
στην  ευρύτερη  περιοχή,  στα  πλαίσια  των  ανταγωνισμών  των  ιμπεριαλιστών  για  τον  έλεγχο  των
πλουτοπαραγωγικών πηγών, των αγορών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας.
  Τα  προβλήματα  των  πυροσβεστών  στην  περιφέρειά  μας  και  σε  όλη  τη  χώρα,  εντείνονται  και
αυξάνονται.  Βιώνουμε έντονα και εμείς οι πυροσβέστες μαζί με το λαό, τις συνέπειες των αντιλαϊκών
πολιτικών.
  Οι μειώσεις στο εισόδημά μας από το νέο μισθολόγιο, που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σε αρκετούς
συναδέλφους, θα επεκταθούν στην πλειοψηφία των υπαλλήλων του Π.Σ. και θα συνεχίσουν για αρκετό
καιρό. Νέες οικονομικές απώλειες θα ακολουθήσουν από την αύξηση της φορολογίας. Συνεχίζονται
τα χαράτσια και η παραπέρα υποβάθμιση των ασφαλιστικών, υγειονομικών και προνοιακών παροχών
που έχουν απομείνει. 

Στον εργασιακό μας χώρο το Πυροσβεστικό Σώμα:
 Διατηρούνται οι μεγάλες ελλείψεις σε  προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές, η πυρασφάλεια για

το λαό υποβαθμίζεται συνεχώς λόγω των παγιωμένων μειώσεων από την κρατική χρηματοδότηση.
Η  εργασία  εντατικοποιείτε  ιδιαίτερα  την  αντιπυρική  περίοδο,  οι  συνθήκες  χειροτερεύουν
συνεχώς, ενώ η απουσία ακόμη και των βασικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς
μας,  αυξάνουν  ακόμα  περισσότερο  την  επικινδυνότητα  της  εργασίας  μας.  Το σχέδιο  Π.Δ.  που
ετοιμάζονται να φέρουν για την υγιεινή και ασφάλεια, δεν θα λύσει αυτά τα ζητήματα, αντιθέτως θα
νομιμοποιήσει  την  διεύρυνση  του  χρόνου  εργασίας  κατά  την  διάρκεια  των  εγγενών
δραστηριοτήτων.   

 Η  κατάργηση  πυροσβεστικών  υπηρεσιών  και  κλιμακίων και  στην  περιφέρειά  μας  που  είχε
επιχειρηθεί στο παρελθόν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις,  είναι στους σχεδιασμούς και της
σημερινής  κυβέρνησης, ως  συνέπεια  των  διαχρονικών  ελλείψεων  και  της  αποδυνάμωσης  των
υπηρεσιών μας.

 Η κυβέρνηση μπορεί να μονιμοποίησε τους 2.186 πενταετείς συναδέλφους μας, πρέπει όμως άμεσα
να  προχωρήσει  στην  πλήρη  μισθολογική  και  οικονομική  εξίσωσή  τους  με  το  μόνιμο
προσωπικό,  όπως  και  στην  κατοχύρωση  της  θέσης  τους  στον  τόπο που  υπηρετούν  με  την
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αύξηση της οργανικής δύναμης. Μόνο έτσι  υπάρχει πλήρης μονιμοποίηση και δικαιώνονται οι
πολυετείς αγώνες τους, έστω και για ένα μέρος των πενταετών συναδέλφων. Συνεχίζεται όμως, η
ομηρία,  η  αβεβαιότητα  και  η  ανασφάλεια για  τους  υπόλοιπους  5ετείς  και  συμβασιούχους
συναδέλφους, παρ ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει προσλήψεις  5.066 ατόμων για την εποχική κάλυψη
των ελλείψεων στην δασική υπηρεσία, γεγονός που από μόνο του πιστοποιεί αυτό που καταγγέλλει
χρόνια η ΕΑΚΠ για τις τεράστιες ελλείψεις  στην δασική υπηρεσία που θα μπορούσαν όμως να
καλυφθούν με μόνιμη και σταθερή εργασία από τους συμβασιούχους και πενταετείς συναδέλφους
μας που δεν μονιμοποιούνται. 

 Τα προβλήματα και για τους μόνιμους και για τους πενταετείς πυροσβέστες, θα συνεχιστούν με τις
νέες μεταθέσεις και μετακινήσεις και τις συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές που θα κληθούν να
υπηρετήσουν.  Μεγάλα οικονομικά και οικογενειακά βάρη θα φορτώνονται συνεχώς στις πλάτες
μας.

  Η Ενωτική  Αγωνιστική  Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου,  ανέδειξε τις αιτίες των προβλημάτων και
στην υπηρεσία αλλά και  στη ζωή μας γενικότερα.  Με τις  θέσεις,  τις  προτάσεις  και  το διεκδικητικό
πλαίσιο  δράσης  μας,  προσπαθήσαμε  να  οργανώσουμε  την  αντίσταση  των  πυροσβεστών,
συμμετείχαμε στις ελάχιστες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο μας, όπως  και στις
κινητοποιήσεις  και  τα  συλλαλητήρια  όλων  των  εργαζομένων  και  των  λαϊκών  στρωμάτων  που
αγωνίζονται.
 Αυτή τη δράση και αυτούς τους αγώνες θέλουν να αποφύγουν το προεδρείο και η πλειοψηφία  του
Διοικητικού  Συμβουλίου  του  σωματείου  της  Ηπείρου  (Ενωμένοι  Πυροσβέστες),  όπως  και  οι
συνοδοιπόροι  τους  στα  περισσότερα  πρωτοβάθμια  σωματεία,  στο  προεδρείο  και  στο  Διοικητικό
Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών. Η παράταξη που στηρίζουν οι Ενωμένοι
Πυροσβέστες  στην  Ομοσπονδία  (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.),  έχει  εξαντλήσει  «τη  δράση  της»  κυρίως  στα
μικρορουσφέτια. Συμβιβάζονται με την πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης, δεν θέλουν να μας
οργανώσουν για να αντιδράσουμε δυναμικά και μαζικά μαζί με όλο το λαό, αντίθετα επιμένουν να
μας ξεχωρίζουν. Βάζουν πλάτη για να περάσουν όλες οι διατάξεις που τσακίζουν τα δικαιώματά
μας. Το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, αρνούνται να οργανώσουν διαμαρτυρίες στη
Βουλή και το Υπουργείο μέσα στην αντιπυρική περίοδο για τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που
απασχολούν το σύνολο των συναδέλφων, καθώς και για την υποβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας.
Υπονομεύουν τα δικαιώματα μας και συγκεκριμένα:

 Συναίνεσαν στον νόμο για την ψευτοαναδιοργάνωση του Π.Σ.  που επιβάλλει αρκετές διατάξεις
των μνημονίων στον εργασιακό μας χώρο (διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και
της εποχικότητας, σωρηδόν μεταθέσεις και αξιολόγηση του προσωπικού, συγχώνευση - κατάργηση
υπηρεσιών, εμπορευματοποίηση δομών του Π.Σ. κ.ο.κ.).

 Προτείνουν να πληρώνουμε αποκλειστικά από την τσέπη μας την επικουρική μας ασφάλιση
(Επαγγελματικά  Ταμεία) και  να «απαλλάξουμε»  το  κράτος  από τη  χρηματοδότηση.  Αυτό  που
θέλουν δηλαδή και όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, να παραδώσουμε την επικουρική μας ασφάλιση
στις ασφαλιστικές, χρηματοοικονομικές εταιρείες και τις τράπεζες και να γίνουν τα αποθεματικά
των ταμείων μας, τα δικά μας χρήματα, μετοχές - χαρτιά.

 Προτείνουν να μετατίθενται χιλιάδες συνάδελφοί μας, για να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις
του  προσωπικού  σε  όλη  τη  χώρα.  Να  ξεσπιτώνονται  δηλαδή  οι  πυροσβέστες και  να
αντιμετωπίζουν  νέες οικονομικές και οικογενειακές επιβαρύνσεις (όπως ήδη έχουν επιβάλλει οι
αντιλαϊκές κυβερνήσεις).

  Έχουν μεγάλες ευθύνες γιατί με την παθητική τους στάση, την πλήρη αγωνιστική απραξία μέσα
στην αντιπυρική περίοδο και τις προτάσεις - θέσεις τους που συμπλέουν με τους σχεδιασμούς των
αντιλαϊκών πολιτικών, βοηθούν τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν τα μέτρα εναντίον μας. Επιχειρούν να
αποπροσανατολίσουν  τους  συναδέλφους και  συκοφαντούν  εναντίον  της  Ε.Α.Κ.Π.,  εξαιτίας  της
αδυναμίας τους να αντιπαρατεθούν με στοιχεία, πάνω σε θέσεις και προτάσεις για τα εργασιακά μας
προβλήματα.     
   Η μοναδική παράσταση  διαμαρτυρίας που  πραγματοποιήθηκε  το  προηγούμενο  καλοκαίρι (14
Ιουλίου) στην περιφέρειά μας (Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου), ήταν αποτέλεσμα της
απόφασης  της  πλειοψηφίας  των  συναδέλφων στην  περσινή  Γενική  Συνέλευση.  Η συγκεκριμένη
απόφαση πάρθηκε με βάση ένα ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων για τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, το Πυροσβεστικό Σώμα και το υποβαθμισμένο σύστημα πυρασφάλειας,

2



με τις θέσεις και τα αιτήματα του ψηφίσματος που είχε καταθέσει η Ε.Α.Κ.Π. Το προεδρείο και η
πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ήταν αντίθετοι και ψήφισαν κατά  των
συγκεκριμένων κινητοποιήσεων. 
  Γι αυτό και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του σωματείου μας στις 31 του Μάρτη, η πλειοψηφία
των συναδέλφων δεν ενέκρινε τον απολογισμό δράσης του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου
του  σωματείου,  για  την  απουσία  ξεκάθαρου  διεκδικητικού  πλαισίου  αιτημάτων  και  συνεχών
αγωνιστικών δράσεων κατά την προηγούμενη χρονιά και κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο που
κορυφώνονται τα προβλήματά μας. Εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν ξανά οι προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π.: 

 Με τις θέσεις, το συνολικό πλαίσιο αιτημάτων που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των
εργαζομένων, του Πυροσβεστικού Σώματος και της πυρασφάλειας της χώρας.

 Τις  οργανωμένες,  μαζικές,  αγωνιστικές  κινητοποιήσεις  για  το  επόμενο  διάστημα  στην
περιφέρειά  μας  με  έντασή  τους  την  καλοκαιρινή  περίοδο, αλλά  και  την  απαίτηση  από  το
προεδρείο και την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας για συνεχείς αγωνιστικές δράσεις σε κεντρικό
επίπεδο και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι. 

 Να πάρει  πίσω η  πλειοψηφία  της  Ομοσπονδίας  τις  προτάσεις  που  έχει  καταθέσει  για  τις
μεταθέσεις και τις μετακινήσεις, την επαγγελματική ασφάλιση κ.α. που είναι παραπλήσιες με τα
μέτρα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και καταργούν τα δικαιώματα των πυροσβεστών. 

 Να συμμετέχουμε σε κοινούς αγώνες με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, να συγκρουστούμε
με τις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν. 

  Το επόμενο  προεδρείο  της  Ένωσης  που  θα  προκύψει  μετά  τις  εκλογές,  έχει  υποχρέωση  να
υλοποιήσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, του ανώτατου οργάνου του σωματείου μας (οι
προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. που ψηφίστηκαν στη Γενική Συνέλευση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
παράταξης).

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
  Δεν  πρέπει  να επιτρέψουμε  στις  κυβερνήσεις  και  στους  εντολοδόχους  τους να  μας στερούν  το
δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή, σε εμάς και στις οικογένειές μας.
  Όχι  άλλη  απαξίωση  και  εκφυλισμό  στη  λειτουργία  του  σωματείου και  του  συνδικαλιστικού
κινήματος στο χώρο μας. Στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και παίρνουμε την υπόθεση του αγώνα στα
χέρια μας.

Ενισχύουμε την Ε.Α.Κ.Π. και το πλαίσιο δράσης της: 
 Για  να  οργανωθούν  αγωνιστικές  αντιδράσεις  με  ευθύνη  της  Ομοσπονδίας  μας  και  να

ενισχυθούν από διάφορες μορφές πάλης με ευθύνη των πρωτοβάθμιων ενώσεων σε όλη την
χώρα, όπως οι αγωνιστικές δράσεις που αναπτύσσει η παράταξη μας στην περιφέρεια μας σε
συνεργασία με τους μαζικούς ταξικούς φορείς του εργατοϋπαλληλικού κινήματος.    

 Να στηρίξουμε τους συναδέλφους, σε όλα τα προβλήματα και τα εργασιακά ζητήματα που τους
απασχολούν.

 Να οργανωθεί ο αγώνας μας με τη συσπείρωση όλων των πυροσβεστών μόνιμων - πενταετών
και συμβασιούχων, αξιωματικών και χαμηλόβαθμων, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας
και να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε ως εργαζόμενοι και ως επαγγελματίες.

 Να διεκδικήσουμε: Αύξηση της χρηματοδότησης του Π.Σ. –  Μονιμοποίηση όλων των πενταετών
και εποχικών συναδέλφων μας – Εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας μας –  Ένταξη του επαγγέλματος στα Β.Α.Ε. –  Κατάργηση των επιφυλακών που
γίνονται για πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες – Θέσπιση νέου Κανονισμού Μεταθέσεων που δεν θα
ξεσπιτώνει  πυροσβέστες  –  Πληρωμή οφειλόμενων  ρεπό,  εκτός  έδρας,  υπερωριών,  νυχτερινών
κ.λ.π.  όπως  σε  όλους  τους  πολιτικούς  δημόσιους  υπαλλήλους  –  Επαναφορά των  οικονομικών
απωλειών στα επίπεδα του 2009 – Καμία κατάργηση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή κλιμακίου της
χώρας.

  Αντιστεκόμαστε στη συνέχιση των πολιτικών των αντιλαϊκών κυβερνήσεων που μας διαλύουν τη
ζωή,  αλλά  και  σε  όσους  προσπαθούν  να  μας  βάλουν  εμπόδια.  Αμφισβητούμε  τη  γραμμή  του
συμβιβασμού και της αποδοχής, στην πολιτική που επιβάλλουν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δημιουργούμε  τις  προϋποθέσεις  ρήξης  και  ανατροπής,  με  τις  πολιτικές  που  στοχεύουν  να
καταργήσουν όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει. 
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  Συμβάλλουμε στην ενίσχυση της συμμαχίας των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
με  τους  αγρότες,  τους  αυτοαπασχολούμενους  και  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες,  μέχρι  να
καταργηθούν  όλα  τα  αντιλαϊκά  μέτρα  που  έχουν  επιβληθεί  εναντίον  μας. Διεκδικούμε  την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Οι οργανωμένοι και προσανατολισμένοι ταξικοί αγώνες
σε  όλη  τη  χώρα  και  στην  περιφέρειά  μας,  στους  οποίους  η  Ε.Α.Κ.Π.  έδωσε  δυναμικό παρόν,
απέδειξαν ότι μπορούν να καθυστερήσουν την προώθηση των νέων βάρβαρων, αντιλαϊκών μέτρων και
να φέρουν και κατακτήσεις δικαιωμάτων ακόμα και στη σημερινή δύσκολη περίοδο.
  Αντιστεκόμαστε  μαζί  μα το  λαό,  ενάντια  στην  εμπλοκή της  πατρίδας  μας  στους  πολεμικούς
ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς. Παλεύουμε  και  διεκδικούμε  ειρήνη  -  αλληλεγγύη  των  λαών  και
προάσπιση των κατοχυρωμένων κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών.  
  Είμαστε κάθετα αντίθετοι, με όσους προωθούν το ρατσισμό και την ξενοφοβία.  Απομονώνουμε το
ναζιστικό - εγκληματικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, που δημαγωγεί για τα προβλήματα μας, ενώ
στο πρόγραμμά της υποστηρίζει την κατάργηση του συνδικαλισμού και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Θέλει
τα Σώματα Ασφαλείας να εντείνουν ακόμα περισσότερο τον αυταρχισμό και την καταστολή, προς τους
εργαζόμενους που διεκδικούν και αγωνίζονται για το δίκιο τους. Επιδιώκει την εμπλοκή της χώρας μας
σε επεμβάσεις και πολεμικές συρράξεις σε βάρος άλλων λαών, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και
των άλλων μεγαλοεπιχειρηματιών που στηρίζει.               

Δίνουμε την απάντησή μας και μέσω της εκλογικής διαδικασίας, απομονώνοντας τους
συμβιβασμένους συνδικαλιστές που προσφέρουν αμέριστη βοήθεια στις κυβερνήσεις, για να

επιβάλλουν τις αντεργατικές - αντιλαϊκές τους πολιτικές εναντίον μας.
 

 ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                             ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΤΟΥ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                                         ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ               ΤΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                         ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΤΟΥ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
                                         ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΑΡΩΝ              ΤΟΥ    ΙΩΑΝΝΗ
                                         ΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                     ΤΟΥ    ΘΕΟΧΑΡΗ
                                         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ          ΤΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΤΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
                 ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΤΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                                         ΤΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                        ΤΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

                                         ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    ΤΟΥ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                                         ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                ΤΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                         ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       ΤΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                 ΚΙΤΣΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ                ΤΟΥ   ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
                                         ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΑΡΩΝ               ΤΟΥ   ΙΩΑΝΝΗ
                                         ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
                                         ΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                      ΤΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗ
                                         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ           ΤΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ          ΤΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
                                         ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        ΤΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ
                                         ΤΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                         ΤΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                 ΚΙΤΣΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ                 ΤΟΥ   ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
                                         ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 ΤΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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