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Εκλογές Αιρετών ΚΤΔΕ-ΑΠΤΔΕ-ΠΤΔΕ 

 

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ Δ.Ε. 
Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Συνάδελφοι,  
Η πολιτικι θγεςία του Υπ. Ραιδείασ, με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ, προχϊρθςε ςε μια ςειρά 
αντιεκπαιδευτικϊν ρυκμίςεων, δθμιουργϊντασ ζνα κολό τοπίο ςτθν εκπαίδευςθ, υπονομεφοντασ τθν 
ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτο δθμόςιο ςχολείο και δθμιουργϊντασ ζνα δικαιολογθμζνο 
κλίμα ανθςυχίασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.  
Συγκεκριμζνα:  
 

 Για άλλθ μια φορά είχαμε μθδενικοφσ διοριςμοφσ, παρά τα μεγάλα κενά που υπάρχουν ςτθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

 Στθ διαδικαςία των μετακζςεων ικανοποίθςε πολφ μικρό ποςοςτό των αιτοφντων ςυναδζλφων, 
εγκλωβίηοντάσ τουσ για άλλθ μια φορά μακριά από τον τόπο ςυμφερόντων τουσ. Και αυτό παρά 
τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και μθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνεχείσ οικονομικζσ περικοπζσ, 
γεγονόσ που κακιςτά απαγορευτικι τθ διατιρθςθ δφο κατοικιϊν.  

 Ρροχϊρθςε ςε απαράδεκτεσ περικοπζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμναςίου, με κακαρά 
δθμοςιονομικι ςτόχευςθ. 

 Κατάργθςε τθ μείωςθ του διδακτικοφ ωραρίου για τουσ Υπεφκυνουσ Εργαςτθρίων Φυςικισ και    
  Ρλθροφορικισ, κακιςτϊντασ τθ λειτουργία των εν λόγω Εργαςτθρίων προβλθματικι. 

 Με το νζο αναλυτικό πρόγραμμα ςτα ΕΡΑΛ δθμιοφργθςε εκατοντάδεσ τεχνθτζσ υπεραρικμίεσ. 

 Ρροχϊρθςε ςε καταργιςεισ τομζων και ειδικοτιτων και ακολοφκθςε απαράδεκτθ περιοριςτικι 
πολιτικι, καταργϊντασ τα ολιγομελι τμιματα ςτα ΕΡΑΛ.  

 Τθν ίδια πολιτικι ακολοφκθςε ςτο Γενικό Λφκειο ςτισ Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ, υποχρεϊνοντασ 
αρκετοφσ μακθτζσ να αλλάξουν ςχολείο, γιατί δεν υπιρχε θ Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ που 
επικυμοφςαν.  

 Κατάργθςε το μάκθμα τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ (Project) ςτα Γυμνάςια και τθν υποςτιριξθ τθσ 
από κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ ςτα Λφκεια 

 Επζβαλλε ςτουσ Διευκυντζσ των ςχολείων να προχωριςουν ςτθν ανάκεςθ μακθμάτων, παρά το 
ότι το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο και οι κείμενεσ διατάξεισ ρθτά αναφζρουν ότι ο Σφλλογοσ 
Διδαςκόντων είναι υπεφκυνοσ για τθν ανάκεςθ μακθμάτων. Μετά τθν διαμαρτυρία τθσ ΟΛΜΕ θ 
πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ υπαναχϊρθςε, υποχρζωςε όμωσ του Συλλόγουσ να 
προχωριςουν ςτθν ανωτζρω διαδικαςία, επιβάλλοντασ αςφυκτικά πλαίςια και πριν τα 
Υπθρεςιακά Συμβοφλια ςυνεδριάςουν και τοποκετιςουν τουσ προσ διάκεςθ ςυναδζλφουσ.   

 Υποβάκμιςε τθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν, καταργϊντασ τθ ρφκμιςθ που προζβλεπε τθ 
διαίρεςθ των τμθμάτων ςτο Γυμνάςιο ςε «αρχάριουσ» και «προχωρθμζνουσ» για τα ςχολεία που 
ζχουν μονό αρικμό τμθμάτων.  Η διάκριςθ αυτι μεταξφ των μακθτϊν είναι απαράδεκτθ.  

 Απαξίωςε το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν. 

 Επζβαλλε μια απαράδεκτθ διάκριςθ μεταξφ των μακθμάτων. 

 Επιβάλλει τθν υποχρεωτικι μετακίνθςθ κακθγθτϊν εντόσ Ρεριφζρειασ και παρά τθν 
κατθγορθματικι διαφωνία τθσ Ομοςπονδίασ. Ο Υπουργόσ προανιγγειλε ότι το απαράδεκτο αυτό 
μζτρο κα εφαρμοςτεί ςίγουρα ςτισ Ρεριφζρειεσ Αττικισ και Θεςςαλίασ.  

 Αδιαφορεί για τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ τθσ εκπαίδευςθσ (Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ ςτα 
Λφκεια και Ενιςχυτικι Διδαςκαλία για τα Γυμνάςια). 
 

Συνάδελφοι,  
Είναι πλζον παςιφανζσ ότι θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ ακολουκεί μια ςκλθρι 
περιοριςτικι πολιτικι. Είναι μια πολιτικι που αδιαφορεί για τισ ανάγκεσ μακθτϊν και κακθγθτϊν και 
βρίςκεται μακριά από οποιαδιποτε παιδαγωγικι προςζγγιςθ για το δθμόςιο ςχολείο.  
Ο κλάδοσ των κακθγθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με το αίςκθμα ευκφνθσ που διαχρονικά τον 
διακρίνει, οφείλει να αντιδράςει δυναμικά ςτθν εφαρμοηόμενθ πολιτικι. Πχι μόνο γιατί κίγει βάναυςα 
τισ εργαςιακζσ μασ ςχζςεισ και καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ να εργαςτοφν κάτω από αςφυκτικζσ πιζςεισ. 
Αλλά πρωτίςτωσ, επειδι υπονομεφεται θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, κάκε Λειτουργόσ τθσ 
Ραιδείασ οφείλει να διαμαρτυρθκεί, υπεραςπιηόμενοσ τα δικαιϊματα των μακθτϊν του.  

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

  
Η κυβζρνθςθ του ΣΥΙΖΑ πραγματοποιεί με εξαιρετικι ςυνζπεια το ςχζδιο τθσ για τθ διάλυςθ τθσ 

Δθμόςιασ Τεχνικισ-Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και τθν τελικι εκπαρακφρωςθ τθσ ςε μεταλυκειακό 
επίπεδο. Ο Υπουργόσ Ραιδείασ με το νζο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν επζφερε το πρϊτο πλιγμα, 
υποβακμίηοντασ το επίπεδο των παρεχόμενων τεχνικϊν γνϊςεων ςτο ΕΡΑΛ και δθμιουργϊντασ τεχνθτζσ 
υπεραρικμίεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, εξϋ αιτίασ τθσ μείωςθσ των τεχνικϊν μακθμάτων.  
 Η αντιεκπαιδευτικι πολιτικι του Υπουργοφ Ραιδείασ ςυνεχίςτθκε με τθν δραςτικι μείωςθ των 
ολιγομελϊν τμθμάτων ςτουσ τομείσ ςτθ Βϋ Λυκείου, αλλά και ςτισ ειδικότθτεσ ςτθ Γϋ Λυκείου. Ειδικά για 
τθ Βϋ Λυκείου, εκατοντάδεσ μακθτζσ κα υποχρεωκοφν, είτε να αλλάξουν ειδικότθτα, είτε να μετακινθκοφν 
ςε άλλο ςχολείο. Εμείσ γνωρίηαμε ότι θ αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ είναι ζνα ακραίο διοικθτικό 
μζτρο, το οποίο ζπαιρνε ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, για να τιμωριςει μακθτζσ με ςυνεχι παραβατικι 
ςυμπεριφορά. Χρειάςτθκε να ζρκει θ κυβζρνθςθ τθσ «δεφτερθ φορά Αριςτεράσ» για να διαπιςτϊςουμε 
ότι θ αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ για κάποιουσ μακθτζσ μπορεί να γίνει και για οικονομικοφσ 
λόγουσ.  
 Η παράταξθ τθσ ΔΑΚΕ Κακθγθτϊν Δ.Ε ζχει εδϊ και πολφ καιρό επιςθμάνει ότι τελικόσ ςτόχοσ του 
Υπουργοφ Ραιδείασ είναι θ κατάργθςθ τθσ Τεχνικισ-Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ και θ υπαγωγι τθσ ςε άτυπεσ δομζσ μεταλυκειακοφ επιπζδου.  Η ιδεολθπτικι πολιτικι του 
ΣΥΙΖΑ ςε βάροσ τθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ αποτυπϊκθκε ξεκάκαρα με το πόριςμα τθσ Επιτροπισ Λιάκου, 
θ οποία προβλζπει τετραετζσ Γυμνάςιο και διετζσ Λφκειο. Είναι προφανζσ ότι δε μπορεί να δοκεί οφτε θ 
ςτοιχειϊδθσ Τεχνικι Εκπαίδευςθ ςτουσ μακθτζσ εντόσ δφο ςχολικϊν ετϊν. Άλλωςτε και με το ςφςτθμα 
που ειςιγαγε θ κυβζρνθςθ του ΣΥΙΖΑ τθ φετινι ςχολικι χρονιά, εκφράηονται ςοβαρζσ επιφυλάξεισ για 
το εάν και πόςο είναι δυνατόν να προςφερκεί ολοκλθρωμζνθ Τεχνικι Εκπαίδευςθ, τουλάχιςτον ςε 
κάποιεσ ειδικότθτεσ. Η τοποκζτθςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ ότι δε μπορεί αυτι τθ ςτιγμι να εφαρμοςτεί 
το τετραετζσ Γυμνάςιο και το διετζσ Λφκειο, κακόλου δεν πρζπει να εφθςυχάηει το χϊρο τθσ Τεχνικισ 
Εκπαίδευςθσ. Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ξθλϊνεται μεκοδικά, βιμα-βιμα.  
 Κρυφά αλλά μεκοδικά ετοιμάηεται το περιβόθτο Ενιαίο Δωδεκάχρονο Σχολείο, μία ιδεολθπτικι 
αντίλθψθ του ΣΥΙΖΑ και των ΣΥΝΕΚ, που προβλζπει επιφανειακζσ και αποςπαςματικζσ τεχνικζσ γνϊςεισ 
και μετακζτει τθν κυρίωσ εκπαίδευςθ ςε μεταλυκειακό επίπεδο. Αυτι είναι και θ κζςθ και των άλλων 
Αριςτερϊν Δυνάμεων, ΡΑΜΕ και Ραρεμβάςεισ.  
 Η παράταξθ τθσ ΔΑΚΕ Κακθγθτϊν Δ.Ε είναι θ μοναδικι ςυνδικαλιςτικι παράταξθ, που πιςτεφει 
ςτθν φπαρξθ δφο πυλϊνων ςτθν Ανϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Εμείσ δε κεωροφμε ότι  το ΕΡΑΛ 
είναι a priori ζνα υποβακμιςμζνο ςχολείο, το οποίο πρζπει να καταργθκεί. Ριςτεφουμε ςε ζνα 
αναβακμιςμζνο Τεχνικό Σχολείο, το οποίο κα προςφζρει πλιρθ τεχνικι εκπαίδευςθ και αναγνωριςμζνα 
επαγγελματικά δικαιϊματα. Άλλωςτε πουκενά ςτον κόςμο δεν εφαρμόηεται το ςυγκεκριμζνο μοντζλο, 
που ιδεολθπτικά ςτθρίηει θ κυβζρνθςθ και θ κυβερνθτικι παράταξθ.  
 Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ τθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ να αντιςτακοφν ςτισ μεκοδεφςεισ του 
Υπουργοφ Ραιδείασ και τθσ κυβζρνθςθσ του ΣΥΙΖΑ, που διαλφουν τθν Τεχνικι Εκπαίδευςθ και 
περικωριοποιοφν χιλιάδεσ μακθτζσ.  
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 Η κυβζρνθςθ του ΣΥΙΖΑ υποβακμίηει ςυνειδθτά τθν εκπαίδευςθ ςτο Γυμνάςιο.  
Συγκεκριμζνα: 

 Κατθγοριοποιεί τα μακιματα ςε πρωτεφοντα και δευτερεφοντα. Τα πρϊτα κα εξετάηονται ςτο 
τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, ενϊ τα δεφτερα όχι. Είναι αυτονόθτο ότι αργά ι γριγορα οι μακθτζσ κα 
ςτρζψουν τθν προςοχι τουσ ςτα πρϊτα και κα αδιαφοριςουν για τα υπόλοιπα.  

 Αφοφ με τθν απαράδεκτθ περικοπι ωραρίου ςτο Γυμνάςιο δθμιοφργθςε εκατοντάδεσ 
πλαςματικζσ υπεραρικμίεσ, καλεί τουσ ςυναδζλφουσ, με τθν υιοκζτθςθ τθσ τρίτθσ ανάκεςθσ να 
διδάξουν αντικείμενα εκτόσ ειδικότθτασ για ςυμπλιρωςθ του διδακτικοφ ωραρίου.  Και κατά 
διλωςθ τουσ θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν  που ζχει αναςταλεί, επανακάμπτει αλά ΣΥΙΖΑ.  

 Υποβακμίηει τθν αξία τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, δυςχεραίνοντασ το ζργο  των Υπευκφνων 
εργαςτθρίων Ρλθροφορικισ και Φυςικϊν επιςτθμϊν. 

 Ρροωκεί τθν εφαρμογι τετραετοφσ Γυμναςίου, το οποίο κα προκαλζςει μεγάλθ αναςτάτωςθ 
ςτθν εκπαίδευςθ, επαναχωροκζτθςθ ςχολικϊν κτθρίων, ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων,  με 
άμεςθ επίπτωςθ τθν απϊλεια εκατοντάδων οργανικϊν κζςεων.  

 
 
 

 



 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Ρροωκείται  θ εφαρμογι διετοφσ Λυκείου με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για κακθγθτζσ και 
μακθτζσ.  
Συγκεκριμζνα: 

 Οι μακθτζσ κατθγοριοποιοφνται ςε δφο κατθγορίεσ, ανάλογα με το εάν κα ακολουκιςουν τα 
μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ, ι τα μακιματα γενικϊν γνϊςεων. Πςοι ακολουκιςουν τα 
μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ οδθγοφνται ςε ςκλθρζσ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ Εκνικοφ 
Απολυτθρίου. Οι κάτοχοι του Εκνικοφ Απολυτθρίου ειςάγονται με το βακμό τουσ και πρόςκετα 
κριτιρια ςτα ΑΕΙ μεγάλθσ ηιτθςθσ.  Οι υπόλοιποι παίρνουν πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ με 
αμφίβολθ αξία και μζγιςτο όφελοσ τθν ειςαγωγι ςε Σχολζσ χαμθλισ ηιτθςθσ, δθλαδι ςε Σχολζσ 
που οφτωσ ι άλλωσ δεν καλφπτουν τον αρικμό ειςακτζων.  

 Μετά τθν χαλαρότθτα που κα επικρατεί ςτο Γυμνάςιο, επιβάλλεται μία άκρατθ εντατικοποίθςθ 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτο Λφκειο, με δυςμενείσ επιπτϊςεισ για μακθτζσ και κακθγθτζσ.  

 Οι Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ όχι μόνο δεν καταργοφνται, αλλά ςυνδζονται και με τθν απόκτθςθ του 
Εκνικοφ Απολυτθρίου. Τα μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ εξετάηονται με ανάλογο τρόπο με 
αυτόν των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων. Υπάρχει όμωσ θ δυςμενισ εξζλιξθ ότι θ αποτυχία ςε αυτζσ 
τισ εξετάςεισ ςθμαίνει και αποτυχία απόκτθςθσ Εκνικοφ Απολυτθρίου.    

 
Συνάδελφοι,  
Με αίςκθμα ευκφνθσ θ ΔΑΚΕ Κακθγθτϊν Δ.Ε ηθτά τθ ςτιριξθ ςασ, για να μθν περάςει θ 
αντιεκπαιδευτικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ. 

 

Αγωνιηόμαςτε και απαιτοφμε: 
 

 Μζτρα οικονομικισ ανακοφφιςθσ των εκπαιδευτικϊν – Εκπαιδευτικό Μιςκολόγιο 
 Η κυβζρνθςθ ΣΥΙΖΑ κατάργθςε κεμελιωμζνα ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα. Να 

αναγνωριςτεί θ ιδιαιτερότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου. Σφνταξθ ςτα 35 χρόνια 
εργαςίασ χωρίσ όριο θλικίασ. 

 Επαναφορά του Διδακτικοφ ωραρίου ςτο προ του 2013 επίπεδο. 
 Κάλυψθ των κενϊν με μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν με βαςικό κριτιριο τθν 

προχπθρεςία.  
 Αναβάκμιςθ τθσ Τεχνικισ-Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και ζνταξθ όλων των 

τεχνικϊν εκπαιδευτικϊν δομϊν των άλλων Υπουργείων ςτθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ του Υπουργείου Ραιδείασ.  

 Να μθν περάςει θ Τεχνικι Εκπαίδευςθ ςε μεταλυκειακό επίπεδο. 
 Σφγχρονα Αναλυτικά Ρρογράμματα που να υπακοφν  ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ και όχι ςτισ ιδεολθψίεσ τθσ κυβζρνθςθσ. 
 Αναβάκμιςθ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ με τθν εφαρμογι επιλεγομζνων 

μακθμάτων ςτο Γυμνάςιο μετά το βαςικό κορμό.  
 Να ςταματιςει θ απαξίωςθ του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν. 
 Ετιςια επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, με απαλλαγι από τα διδακτικά 

κακικοντα. 
 Αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ εκτόσ Δθμοςίου 
  Κδρυςθ Σχολισ Στελεχϊν για τθν Εκπαίδευςθ και ειςαγωγι κατόπιν γραπτϊν 

εξετάςεων. Αξιοκρατικι επιλογι Στελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ. 
 Να ςταματιςει θ υποβάκμιςθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ.  

 
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΡΗΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΑΡΑΝΤΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ  

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. 



Υποψιφιοι για το ΚΥΣΔΕ τθσ Δ.Α.Κ.Ε. Κακθγθτϊν Δ.Ε. 
Αγγελοςόπουλοσ Ιωάννθσ ΡΕ01 5ο ΓΥΜΝ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανδρινόπουλοσ Γεώργιοσ ΡΕ19 1ο ΓΥΜΝ ΚΑΙΣΑΙΑΝΗΣ 
Ανδρίτςοσ Ακανάςιοσ ΡΕ04.01 2ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Βαηιτάρθσ Βαςίλειοσ ΡΕ20 ΕΡΑΛ ΑΚΩΤΗΙΟΥ 
Βαϊτςίδθσ Χριςτοσ ΡΕ19 ΕΣΡ ΕΡΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ 
Βάρδιασ Ευςτάκιοσ ΡΕ04.01 2ο ΓΥΜΝ ΑΓΙΝΙΟΥ 
Βαρελτηισ Απόςτολοσ ΡΕ19 ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Βαςιλάτοσ Ραφλοσ ΡΕ03 1ο ΓΕΛ ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Βαςιλείου Ραφλοσ ΡΕ03 ΓΕΛ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ  ΑΤΑΣ 
Βιηολίδθσ Ανδρζασ ΡΕ01 ΓΥΜΝ ΑΓ.ΜΥΩΝΑ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
Βογιατηισ Κωνςταντίνοσ ΡΕ11 ΕΡΑΛ ΣΑΜΟΥ 
Γαηανόσ Ιωάννθσ ΡΕ02 ΓΥΜΝ ΡΕΑΜΑΤΟΣ ΕΘΥΜΝΟΥ 
Γερακόπουλοσ Χριςτοσ ΡΕ04.04 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ 
Γιαννουλι  Μαρία ΡΕ05 ΡΥΣΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Γώγουλοσ Ρζτροσ ΡΕ03 1ο ΓΥΜΝ ΛΑΜΙΑΣ 
Δαγκλισ Χριςτοσ ΡΕ19 ΕΡΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ 
Δάφοσ  Δθμιτριοσ  ΡΕ03 2ο ΓΕΛ ΦΛΩΙΝΑΣ 
Δελθγιάννθ Ευαγγελία ΡΕ02 49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 
Διακίδθ-Κώςτα Αικατερίνθ ΡΕ04.04 ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ ΟΔΟΥ 
Δοφνασ  Κωνςταντίνοσ ΡΕ17.03 1ο ΕΡΑΛ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
Θανογιάννθσ Νικόλαοσ ΡΕ03 ΕΣΡ. ΓΥΜΝ ΚΟΙΝΘΟΥ 
Θεοδοςιάδθσ Ιωάννθσ ΡΕ02 4ο ΓΕΛ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Καϊοποφλου Γραμμάτα  - Ματοφλα ΡΕ18.02 2ο ΕΡΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Καμπζρθσ  Κωνςταντίνοσ ΡΕ11 10ο ΓΥΜΝ ΙΩΑΝΙΝΩΝ 
Κάπποσ Κωνςταντίνοσ ΡΕ01 ΓΕΛ ΔΟΞΑΤΟΥ  ΔΑΜΑΣ 
Καραμανίδου Σοφία ΡΕ04.01 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 
Καρλαφτθσ Βαςίλειοσ ΤΕ01.03 1ο ΕΡΑΛ ΣΡΑΤΗΣ 
Καταγισ Ραναγιώτθσ ΡΕ02 9ο ΓΕΛ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ 
Κονδφλθσ Στζφανοσ ΡΕ02 ΓΥΜΝ ΣΚΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 
Κοντςιώτθσ Κωνςταντίνοσ ΡΕ04.01 ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΗΣ 
Κοςμίδθσ  Ραναγιώτθσ ΡΕ17.06 1ο ΕΡΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Κουρι  Θεοδώρα ΡΕ02 2ο ΓΕΛ ΚΕΚΥΑΣ 
Λεβαντισ Οδυςςζασ ΡΕ19 ΕΡΑΛ ΑΓΥΟΥΡΟΛΗΣ 
Λοφκα  Μαριάννα ΡΕ05 ΓΥΜΝ ΡΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Μανουςάκθσ Θεόδωροσ ΡΕ04.02 1ο ΓΥΜΝ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 
Ματςιμάνθ Νικολζτα ΡΕ05 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
Μαυρογιώργοσ Γεώργιοσ ΡΕ04.01 3ο ΓΕΛ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μθλιωρίτςασ Ευάγγελοσ ΡΕ17.01 1o ΕΕΕΚ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μιχαλιόσ Μάριοσ ΡΕ17.01 1ο ΕΡΑΛ ΒΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΣ 
Μπακινζηοσ Ευάγγελοσ ΡΕ18.02 7ο ΕΣΡ ΕΡΑΛ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 
Μπαφοφτςου Νίκθ ΡΕ01 1ο ΓΥΜΝ ΖΩΓΑΦΟΥ 
Μπιςτόλασ Βαςίλειοσ ΡΕ01 ΜΟΥΣ ΣΧΟΛ  ΤΙΡΟΛΗΣ 
Νάνου  Μπιλια ΡΕ02 ΓΕΛ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
Ντοφντασ Ζιςθσ ΡΕ17.07 4ο ΕΡΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Οικονομίδθσ Ιωάννθσ ΡΕ01 1ο ΓΥΜΝ ΚΑΡΕΝΗΣΙΟΥ 
Πρλθσ  Ανδρζασ ΡΕ04.04 1ο ΓΥΜΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 
Ραλθμζρθσ Διονφςιοσ ΡΕ01 ΓΥΜΝ & Λ.Τ. ΒΙΛΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ραπαλζξθσ Στζφανοσ ΡΕ19 3ο ΕΡΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 
Ραςχοδιμασ Γεώργιοσ ΡΕ11 ΓΥΜΝ ΜΑΓΑΙΤΙΟΥ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
Ραφλου Ιωάννθσ ΡΕ11 5ο ΓΥΜΝ ΑΓ.ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 
Ρεππζσ  Δθμιτριοσ ΡΕ04.01 2ο ΓΥΜΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Ρυλαρινόσ Κωνςταντίνοσ ΡΕ01 5ο ΓΥΜΝ ΞΑΝΘΗΣ 
ζντασ  Ιωάννθσ ΡΕ01 ΓΥΜΝ ΦΟΥΝΑΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ 
θγοποφλου Χριςτίνα ΡΕ03 ΕΡΑΛ ΘΗΒΑΣ 
οφςθσ  αφαιλ ΡΕ04.01 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
οφςςθσ Ιωάννθσ ΡΕ03 ΓΕΛ ΓΑΓΑΛΙΑΝΩΝ 
Σαρδζλθσ Αναςτάςιοσ ΡΕ11 3ο  Γ/ΣΙΟ  ΧΑΙΛΑΟΥ 
Σεβόπουλοσ Νικόλαοσ ΡΕ03 4ο ΓΕΛ ΡΥΓΟΥ 
Συμεωνίδου Μαρία ΡΕ11 ΓΕΛ Σ.Σ. ΜΟΥΙΩΝ 
Συμιτηι Σοφία ΡΕ01 ΡΥΣΔΕ ΑΧΑΙΑΣ 
Τηανετάκοσ Νικόλαοσ ΡΕ11 ΕΙΔ. ΓΥΜΝ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΥΚΟΩΝ ΑΓΥΟΥΡΟΛΗΣ 
Τηιώτηθσ Απόςτολοσ ΡΕ17.06 ΕΡΑΛ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
Τόδασ   Γεώργιοσ ΡΕ03 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τόκασ   Αςτζριοσ ΡΕ04.01 ΓΥΜΝ ΚΟΛΙΝΔΟΥ 
Τςιγάρασ Σπιλιοσ ΡΕ01 4ο ΓΥΜΝ ΤΙΚΑΛΩΝ 
Τςίποσ  Ιωάννθσ ΡΕ17.07 4ο ΕΡΑΛ (ΕΣΡΕΙΝΟ)  ΣΕΩΝ 
Φακι  Μαρία ΡΕ11 1ο ΕΡΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
Φιλίππου Χριςτοσ ΡΕ19 ΡΥΣΔΕ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Φωτόπουλοσ Δθμιτριοσ ΡΕ01 12ο ΓΥΜΝ ΡΑΤΩΝ 


