
1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

  

ησλ αηξεηώλ ηνπ ΚΤΓΔ  Γξεγόξε Καινκνίξε θαη Υξήζηνπ  

Φηξηηλίδε, 

εθπξνζώπσλ ησλ πλεξγαδόκελσλ Δθπαηδεπηηθώλ Κηλήζεσλ 

  

Θέκα: Νέν Πεηζαξρηθό Γίθαην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

  

πλαδέιθηζζεο / ζπλάδειθνη, 

  

Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα βηψλεη ήδε ην «ρεηκψλα» ηεο ρξενθνπίαο θαη ηεο πιήξνπο 

απαμίσζεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, κε εθαηνληάδεο θελά δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ αδπλακία θάιπςεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπκε φηη κέξα κε ηε κέξα κεηψλνληαη νη κηζζνί καο θαη 

εμαλεκίδεηαη ην εηζφδεκά καο ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ θαη ηεο ζπλερηδφκελεο 

θνξνεπηδξνκήο. 

 Ζ ηξηθνκκαηηθή θπβέξλεζε, δεζκεπκέλε ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 

κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ, θξνληίδεη λα «ζσξαθίζεη» θαη λνκνζεηηθά ηελ θαηεδάθηζε 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πνπ εδψ θαη δεθαεηίεο κε αγψλεο θαη ζπζίεο έρεη 

θαηαθηήζεη ν θιάδνο: σξάξην, εξγαζηαθά θαη δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα, παηδαγσγηθή 

ειεπζεξία...  

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο απηήο ςήθηζε ηνπο λφκνπο 4057/2012 γηα ην πεηζαξρηθφ 

δίθαην θαη 4093/2012 γηα ηελ αξγία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, 

ζηνρεχνληαο ζηελ πνηληθνπνίεζε ζηνηρεησδψλ δεκνθξαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ, ζηε ρεηξαγψγεζε θαη ηελ ππνηαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα. 

    Με ηνλ «εμνζηξαθηζκφ» ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα 

πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα, ηελ απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε 32 (!) πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ, ηελ αθαίξεζε ηεο αξρήο ηεο επηείθεηαο ππέξ ηνπ πεηζαξρηθψο 

δησθνκέλνπ, ηηο βαξχηεξεο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζε ζχγθξηζε 

κε απηά πνπ πξνέβιεπε ν Τπαιιειηθφο Κψδηθαο θαη, βέβαηα, κε ηε δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηελ αξγία λα επηθξέκαληαη γηα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή δίσμε, αθφκε θαη κε 

απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ έλα αζθπθηηθφ έιεγρν ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

      Με αθνξκή ηε ζπγθξφηεζε ησλ  λέσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ άξζξνπ 

146Β ηνπ Ν. 4057/2012 ζηηο πεξηθέξεηεο, επηρεηξνχκε κηα ζχληνκε θξηηηθή 



επηζθφπεζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ, κε ηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη νη πξνζέζεηο θαη νη 

ζηφρνη ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, φπσο πξναλαθέξνπκε: 

  Μία απφ ηηο πιένλ αξλεηηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Ν. 4057/2012, εθηφο απφ ηελ 

ππνηηζέκελε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ θαη ηελ 

απζηεξνπνίεζε ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, είλαη ε αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ησλ 

πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ. Με ην λφκν 3528/2007, ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνπ 

πξνζσπηθνχ θάζε ππεξεζίαο είρε θαη πεηζαξρηθή αξκνδηφηεηα, κε ζπλέπεηα θαηά ηελ 

εθδίθαζε πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ λα θξίλνπλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ηα αηξεηά κέιε ηνπ 

ελ ιφγσ ζπκβνπιίνπ, πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο είλαη γλσζηφ, απφ θαζνιηθή ςεθνθνξία 

ησλ ππαιιήισλ. Η ζπκκεηνρή αηξεηώλ κειώλ ζηε ζύλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ 

έθξηλε πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο απνηεινύζε έθθαλζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εγγπήζεσλ 

ππέξ ηνπ ππαιιήινπ θαη ηεο εθδεκνθξαηηθνπνίεζεο ησλ δεκνζηνϋπαιιειηθώλ 

ζεζκώλ. 

   Με  ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο είλαη πξνθαλέο φηη επηδεηλψλεηαη ε ζέζε 

ηνπ πεηζαξρηθψο ή/θαη πνηληθψο δησθφκελνπ ππαιιήινπ θαη ζπξξηθλψλνληαη νη 

ιεηηνπξγηθέο θαη δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ ηνλ πεξηέβαιιαλ, ιφγσ ηεο 

απζηεξνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ ζην φλνκα ηεο πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 

αηηκσξεζίαο ζην δεκφζην ηνκέα.  

       Οη ξπζκίζεηο  ηνπ Ν. 4057/2012 γηα ην πεηζαξρηθφ δίθαην θαη ηνπ Ν. 4093/2012 

γηα ηελ αξγία είλαη απνιχησο επζπγξακκηζκέλεο κε ηε ινγηθή φηη ε γελεζηνπξγφο 

αηηία ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα έγθεηηαη ζηηο «επηεηθείο» παιαηφηεξεο 

ξπζκίζεηο. πλεπψο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηέηνηα θαηλφκελα, ζα πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ νη «θαθνί» δεκφζηνη ππάιιεινη απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία. 

      Όκσο ε αιήζεηα  είλαη όηη ηόζν ν Ν. 4057/2012 όζν θαη ν Ν. 4093/2012 

θαηαζηξαηεγνύλ ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ηνπ δησθνκέλνπ θαη θαηαπαηνύλ ην 

ζεζκό ηεο δίθαηεο δίθεο θαη ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο 

είλαη θνηλή πείξα όηη δείθηεο ηνπ πξαγκαηηθνύ εθδεκνθξαηηζκνύ κίαο θνηλσλίαο 

είλαη ε ζσξάθηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ε παξνρή λνκηθώλ όπισλ πνπ ζα ηνπ 

δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ από ηελ θαηεγνξία πνπ 

ηνπ απνδίδεηαη.  

      Καη γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη:  

       Α) Όζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Ν. 4057/2012, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ην νπζηαζηηθφ πεηζαξρηθφ δίθαην (πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

θαη πνηλέο), απηέο απζηεξνπνηνχλ ην ζχζηεκα ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, θαζψο 

πξνζζέηνπλ λέεο θαη αλεβάδνπλ ηα φξηα ησλ παιαηψλ, ηε ζηηγκή πνπ πξνεγνπκέλσο 

έρνπλ πεξηιάβεη ζηε δήζελ πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε ησλ πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα αθελφο 

παξαπηψκαηα-γεληθέο ξήηξεο (αλαμηνπξεπή ζπκπεξηθνξά, απξεπή δηαγσγή θ.ιπ.), 

αθεηέξνπ ην ίδην ην παξάπησκα ηεο παξάβαζεο ηνπ ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο, ην 

νπνίν, γηα λα γίλεη ζπγθεθξηκέλν, πξέπεη λα γίλεη αλαγσγή ζηνπο νηθείνπο θαλφλεο 

πνπ ζπλζέηνπλ αλά πεξίπησζε ηελ έλλνηα ηνπ ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο, άξα θαη ηνλ 

ηξφπν παξαβίαζήο ηνπο.  



        Με άιια  ιφγηα, ν Ν. 4057/2012 ζέζπηζε έλα ζχζηεκα απζηεξφηαησλ πνηλψλ, 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή εμφλησζε ηνπ δησρζέληνο, εηζήγαγε γηα 

πξώηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο ρξεκαηηθήο θύξσζεο σο παξεπφκελεο 

ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο θαη έζεζε έηζη ην δήηεκα θαηά πφζν πιένλ έρνπκε λα 

θάλνπκε κε ηηκσξία ζηα πιαίζηα ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ή κήπσο ππνθξχπηνληαη 

θπξψζεηο πνηληθήο θχζεο, ηε ζηηγκή πνπ ν λφκνο ηίπνηε δελ έθαλε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ κε ηελ έλλνηα ηεο αθξηβνχο πεξηγξαθήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο θάζε ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη απφ πεηζαξρηθή άπνςε 

αμηφκεκπηε. Η ανξηζηία ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηειεί 

πεηζαξρηθό παξάπησκα, κε ηε ρξήζε γεληθώλ ξεηξώλ, είλαη ν θαηεμνρήλ 

παξάγνληαο πνπ επλνεί θαηλόκελα θαηάρξεζεο εμνπζίαο από ηελ πιεπξά ησλ 

πεηζαξρηθώλ νξγάλσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο ηεο «αλαμηνπξεπνχο ή αλάξκνζηεο ή αλάμηαο γηα ππάιιειν 

ζπκπεξηθνξάο εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο», ε νπνία δελ εμεηδηθεχεηαη θαζφινπ απφ ην 

θείκελν ηνπ λφκνπ, ελψ νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηζχξεη είλαη νιέζξηεο γηα ηνλ 

ππάιιειν: ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ παξαπησκάησλ πνπ, εθφζνλ ν ππάιιεινο 

παξαπεκθζεί ζην ζπκβνχιην, επηζχξνπλ απηνδίθαηε αξγία, ελψ ζην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ αλήθεη ζην έλα απφ ηα δχν παξαπηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

επηζχξνπλ πξφζζεηε δηνηθεηηθή θχξσζε θαη κάιηζηα ηεο πςειφηεξεο θιίκαθαο 

(10.000 έσο 100.000 €), εθφζνλ έρεη νηθνλνκηθήο θχζεο πξνεθηάζεηο.  

       Ωο πξνο ηε  ζεζκνζέηεζε πξφζζεησλ δηνηθεηηθψλ, ρξεκαηηθήο θχζεο, 

θπξψζεσλ, πνπ εηζήγαγε ν Ν. 4057/2012, ζεκεηψλνπκε φηη απηέο θαηαζηξαηεγνχλ 

ηελ αξρή ηεο άπαμ εθδίθαζεο κε ηελ έλλνηα φηη επηβάιινληαη ζσξεπηηθά κε 

πεηζαξρηθέο πνηλέο νη νπνίεο, θαη απηέο, έρνπλ νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο. Γηφηη, πνηνο 

κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ ππνβηβαζκνχ θαηά δχν βαζκνχο δελ 

έρεη θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηψξα πηα, πνπ ν κηζζφο έρεη ζπλδεζεί κε ην βαζκφ; Ή 

κήπσο δελ έρεη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ε πξνζσξηλή παχζε; 

       πκπεξαζκαηηθά, νη ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 4057/2012 αληηζηξαηεύνληαη ηόζν ηε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο κε επηβνιήο πνηλήο ρσξίο ηελ 

πξνεγνύκελε ύπαξμε λόκνπ πνπ λα ηελ νξίδεη, όζν θαη ηελ επίζεο θαηνρπξσκέλε 

αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηελ νπνία βάλαπζα πξνζβάιινπλ κε ην ζύζηεκα 

πνηλώλ θαη πξόζζεησλ θπξώζεσλ πνπ εηζάγνπλ. Η απζηεξόηεηα ησλ ξπζκίζεσλ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άθξσο επηθίλδπλε γεληθόηεηα ηεο πεξηγξαθήο νξηζκέλσλ 

πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ, αλαδεηθλύεη ηνλ πξαγκαηηθό ζθνπό ηνπο, θαζώο 

κέζσ ησλ δηαηάμεσλ πξνσζνύληαη ε «πνηληθνπνίεζε» ηεο ππαιιειηθήο δσήο θαη 

ην θαζεζηώο θόβνπ, πνπ ζα εγθαζηδξπζεί γηα ηα θαιά ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. 

Καη όια απηά ζην πιαίζην κίαο ζπλνιηθόηεξεο απαμίσζήο καο, ε νπνία 

εμππεξεηείηαη από ην πιέγκα ησλ ελ ιόγσ ξπζκίζεσλ ρσξίο θακία εγγύεζε γηα 

αληηκεηώπηζε ηεο δηαθζνξάο ζην δεκόζην, ε νπνία, όπσο είλαη γλσζηό, από άιια 

αίηηα πεγάδεη θαη όρη από ην ύςνο ησλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ.   

            Β) Όζν γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012 ζην ζέκα ηεο αξγίαο, απηέο 

απνηεινχλ αληηδξαζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνηξέρνπλ ηελ ηηκσξία ηνπ πεηζαξρηθψο 

ειεγρφκελνπ ππαιιήινπ, πξνζβάιινπλ βάλαπζα ην ηεθκήξην αζσόηεηαο (φηαλ, 

π.ρ., επηβάιινπλ ηελ επάλνδν ηνπ ππαιιήινπ κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο ζρεηηθήο 

πνηληθήο απφθαζεο), θαη γεληθφηεξα ζηηγκαηίδνπλ ηνλ ππάιιειν κε ηε ιήςε ζε βάξνο 

ηνπ ηδηαίηεξα δπζκελψλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο επί ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ ηνλ βαξχλεη. Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ πλεχκαηνο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 



4093/2012 ζην θεθάιαην ηεο αξγίαο είλαη ε ζεακαηηθή αύμεζε ησλ πεξηπηώζεσλ 

απηνδίθαηεο αξγίαο, ε νπνία, φπσο είλαη γλσζηφ, πθίζηαηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα έγεξζεο 

δεηήκαηνο πεξί ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ ζε δπλεηηθή αξγία γηα νπνηαδήπνηε 

πεηζαξρηθή δίσμε ππφ ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο ιφγσλ «δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο» ή 

«ππεξεζηαθψλ» (θαη πάιη ρξήζε γεληθψλ ξεηξψλ!). Πξνθιεηηθή είλαη θαη ε ξχζκηζε 

ηνπ Ν. 4093/2012 ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ αξκφδηνπ κνλνκεινχο νξγάλνπ λα 

ζέζεη ζε δπλεηηθή αξγία ηνλ ππάιιειν θαη ρσξίο ηε γλσκνδόηεζε ηνπ πεηζαξρηθνύ 

ζπκβνπιίνπ (αλ απηφ δελ ζπλέιζεη εληφο ησλ ηεζεηζψλ πξνζεζκηψλ), δηάηαμε πνπ 

θαηαδεηθλχεη, πέξα απφ ην αληηδξαζηηθφ πλεχκα ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, θαη ηελ 

ηάζε ζπγθεληξσηηζκνχ θαη απνκείσζεο ηνπ ξφινπ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.  

πλαδέιθηζζεο / ζπλάδειθνη, 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο πνπ επελδχεη ζηελ πξνπαγάλδα πεξί 

«επίνξθσλ» ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηελ εθπαίδεπζε είλαη λα θαζππνηάμεη ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν εθηαιηηθφ ηνπίν εξγαζηαθνχ 

κεζαίσλα ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππνηαγκέλνπο, 

ρεηξαγσγεκέλνπο, κε ηε δακφθιεην ζπάζε ηεο απφιπζεο πάλσ απφ ηα θεθάιηα ηνπο. 

  

Δκείο, ινηπφλ, ηη θάλνπκε; 

Θα απνδερηνχκε ηε βαξβαξφηεηα ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ ή ζα πηζηέςνπκε ζηε 

δχλακή καο θαη ζα ζηεξηρηνχκε ζηνπο αλππνρψξεηνπο αγψλεο ηνπ θιάδνπ καο, πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θαηαθηήζεψλ καο;    

Σώξα κπνξνύκε! Με όπια καο ην δίθην, ηελ ελόηεηα θαη ηελ αιιειεγγύε, λα 

ζπληνλίζνπκε ηε δξάζε καο κε ηα ππόινηπα θνηλσληθά ζηξώκαηα πνπ 

πιήηηνληαη από ηα κλεκόληα θαη λα ζπγθξνηήζνπκε έλα πιαηύ θαη ηζρπξό 

κέησπν αληίζηαζεο θαη αλαηξνπήο ησλ λενθηιειεύζεξσλ θαπηηαιηζηηθώλ 

πνιηηηθώλ θαη ηεο θπβέξλεζεο  πνπ ηηο εθαξκόδεη. 

  

  

Γξεγόξεο Καινκνίξεο,                                         Υξήζηνο Φηξηηλίδεο, 

αηξεηφ ηαθηηθφ κέινο ηνπ ΚΤΓΔ                           αηξεηφ αλαπι. κέινο ηνπ ΚΤΓΔ 

ηει.: 694 46 04 063,                                               ηει.: 6974488454 

ει. δ/λζε: grikalom@gmail.com)                         ει. δ/λζε: firtinidis@gmail.com  

                                                              

                      Δθπξφζσπνη ησλ πλεξγαδόκελσλ Δθπαηδεπηηθώλ Κηλήζεσλ 

mailto:grikalom@gmail.com
mailto:firtinidis@gmail.com


  

Τ.Γ.: αο θνηλνπνηνχκε ηνλ πίλαθα κε ηε ζχλζεζε ησλ 13 λέσλ πξσηνβάζκησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΑΣΣΙΚΗ  

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ  

  

1. Ρέλεζε Νηθνιέηηα ηνπ Ησάλλε, Πάξεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ  

2. Γεσξγία Καπφξε ηνπ Υαξάιακπνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Φαινχθαο Αζαλάζηνο ηνπ Θενδψξνπ, Γ/ληήο Γ.Δ. Β Αζήλαο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Μπνθψξνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Πάξεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ  

2. Γξακκαηηθάθε Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Ξπζάιε Βαζηιηθή ηνπ σηεξίνπ, Γ/ληξηα Π.Δ. Αλαη. Αζήλαο  

  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Παπαδνγξεγνξάθνο Θσκάο ηνπ Ζιία, Πξσηνδίθεο Σξηπφιεσο  

2. Κάληδηα Άλλα ηνπ Γηνλπζίνπ, Πάξεδξνο ηνπ ΝΚ  

3. Παπαγεσξγάθεο Παλαγηψηεο ηνπ Δπζπκίνπ, Γ/ληήο Π.Δ. Δθπ/ζεο Κνξηλζίαο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 



  

1. Καδαδάθεο Θεφδσξνο ηνπ Ησάλλε, Πξσηνδίθεο Σξηπφιεσο  

2. Πνπιίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Υξήζηνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Γαιελφο Ησάλλεο ηνπ Αζαλαζίνπ/ Γ/ληήο Γ.Δ. Αξγνιίδαο  

  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Υξηζηηάο Δπάγγεινο ηνπ ηαχξνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Σαγαξνχιηαο Υαξάιακπνο ηνπ Νηθνιάνπ, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Σζηαβφο Γεψξγηνο ηνπ Ησάλλε, Γ/ληήο Π.Δ. Δθπ/ζεο Γσδ/ζνπ  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Παπαδέα Διέλε ηνπ Παλαγηψηε, Πξσηνδίθεο  

2. Κνπξηέζε Θσκατδα ηνπ Ησάλλε, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Παπαδνκαξθάθεο Ησάλλεο ηνπ Υαξάιακπνπ, Γ/ληήο Γ.Δ. Γσδ/ζνπ  

  

  

  

  

  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 



  

1. Μπνξνδήκνο Παληειήο ηνπ Βαζηιείνπ, Πξσηνδίθεο κε ΑΓΣ: ΑΒ363809  

2. Σζηιηκπάξε Δπγελία ηνπ Κσλ/λνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ κε  

ΑΓΣ: Μ 228608 

3. Γθακπξειάο Μηιηηάδεο ηνπ Κσλ/λνπ, Γ/ληήο Γ.Δ. Λεπθάδαο κε  

ΑΓΣ: Ε 513434 

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Γεδηθνχζε ηαπξνχια ηνπ Αζαλαζίνπ, Πξσηνδίθεο κε ΑΓΣ: ΑΒ 163022  

2. Κνπινχξεο ππξίδσλαο ηνπ Παλαγηψηε, Πάξεδξνο ηνπ ΝΚ  

κε ΑΓΣ:  218020 

3. Κνπάλαο Ησάλλεο ηνπ Αλαζηαζίνπ, Γ/ληήο Γ.Δ. Εαθχλζνπ κε ΑΓΣ: ΑΔ 

307993  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΘΔΑΛΙΑ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Βαζηιφπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ Εήζε, Πξσηνδίθεο  

2. Βαζηιείνπ Μαξία ηνπ Κσλ/λνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. αθειιαξίνπ Βαζίιεηνο ηνπ Υξήζηνπ, Γ/ληήο ΠΔ Λάξηζαο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Γηάλλαξνο Παλαγηψηεο ηνπ Ησάλλνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Δπζηαζίνπ Διέλε ηνπ Σξηαληάθπιινπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Καθαλέιεο Υαξάιακπνο ηνπ Κπξηάθνπ, Γ/ληήο ΠΔ Σξηθάισλ  

  



ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

1. Κνξδέια Διπηλίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Φαξκάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Αδακαληίνπ, Πάξεδξνο ηνπ ΝΚ  

3. Εαβνπδάθεο Παλαγηψηεο ηνπ Ησαθείκ, Γ/ληήο ΠΔ άκνπ  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Λάδνπ Αγγέιηθα ηνπ Παχινπ, Πξσηνδίθεο  

2. πχξνπ Καιιηφπε ηνπ ηπιηαλνχ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Βιπζίδνπ Δπηπρία ηνπ Μηραήι, Γ/ληξηα ΓΔ Υίνπ  

  

  

  

  

  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΡΗΣΗ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Υαιθηαδάθε Γεσξγία ηνπ Φσηίνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Πεηξφπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ Ησάλλε, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Κνληνγηάλλεο Δπζηάζηνο ηνπ Μεγάινπ, Γ/ληήο ΠΔ Ρεζχκλεο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  



1. Πατζηνο Διεπζέξηνο ηνπ Νηθνιάνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Πεηξφπνπινο ηέθαλνο ηνπ ηαχξνπ, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Σζηθαιάθε Κπξηαθή ηνπ Νηθνιάνπ, Γ/ληξηα ΠΔ Ζξαθιείνπ  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΗΠΔΙΡΟΤ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Καθθαβά Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Μήηξνπ-Κξπζηάιιε Αζαλαζία ηνπ Δπζηαζίνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Αγγειήο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ, Γ/ληήο ΠΔ Ησαλλίλσλ  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Γξίβα Αγγειηθή ηνπ Κσλ/λνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Παπαληίλαο Νηθφιανο ηνπ Βαζηιείνπ, Γηθαζηηθήο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Νάηζεο Κσλ/λνο ηνπ ηαχξνπ, Γ/ληήο ΠΔ Θεζπξσηίαο  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Παιηαξνχηε Αζεκέληα ηνπ Γεκεηξίνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Πειέθνπ Βαζηιεία ηνπ Κσλ/λνπ, Πάξεδξνο ηνπ ΝΚ  

3. Σζαπξνχλεο Αζαλάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ, Γ/ληήο ΠΔ Δπξπηαλίαο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Νίθνπ Όιγα ηνπ Βαζηιείνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Παρή Ησάλλα ηνπ Κσλ/λνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  



3. ηνχηαο Αζαλάζηνο ηνπ Κσλ/λνπ, Γ/ληήο ΠΔ Φζηψηηδαο  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Γειεθάξεο Κσλ/λνο ηνπ Ησάλλε, Πξσηνδίθεο  

2. Παιενχ Αλαζηαζία ηνπ Γεσξγίνπ, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Γθακπνχξαο Ησάλλεο ηνπ Αζαλαζίνπ, Γ/ληήο ΠΔ Κνδάλεο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Μίγθνο Γεκήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Υξπζνζηνκίδεο Παξαζθεπάο ηνπ Αλησλίνπ, Πάξεδξνο ηνπ ΝΚ  

3. αββηιηψηεο Κνζκάο ηνπ Κιεάλζε, Γ/ληήο ΓΔ Κνδάλεο  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Γθφγθνιαο Αξγχξηνο ηνπ Θσκά, Πξσηνδίθεο  

2. Σζηξθηλίδνπ Όιγα ηνπ Ησάλλε, Γηθαζηηθή Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Μνχρηζεο Θεφδσξνο ηνπ Πέηξνπ, Γ/ληήο ΓΔ Ρνδφπεο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Γάθθα Άξηεκηο ηνπ Γεκεηξίνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Γνχθαο Παλαγηψηεο ηνπ Αλησλίνπ, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Γεσξγηάδεο Νηθφιανο ηνπ Γεσξγίνπ, Γ/ληήο ΠΔ Καβάιαο  



  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Υνξφδνγινπ Πνιχκληα ηνπ Νηθνιάνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Κνιχβαο Υξήζηνο ηνπ Κσλ/λνπ, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Κξίηνγινπ Αζηέξηνο ηνπ Γεξκαλνχ, Γ/ληήο ΠΔ Πεηξαηά  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Σζφξκπα Άλλα ηνπ Κσλ/λνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Σνπαιίδεο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλ/λνπ, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Κσλζηαληηλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ, Γ/ληήο ΓΔ Κηιθίο  

  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

  

ΣΑΚΣΗΚΟΗ 

  

1. Εαθεηξνπνχινπ Αηθαηεξίλε ηνπ Γεσξγίνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Εαραξφπνπινο Γηνλχζηνο ηνπ Νηθνιάνπ, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Πηεξξή Δπγελία ηνπ Θάλνπ, Γ/ληξηα ΓΔ Αραταο  

  

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ 

  

1. Οηθνλφκνπ Αλαζηαζία ηνπ ηεθάλνπ-Θενδψξνπ, Πξσηνδίθεο  

2. Απνζηνιφπνπινο Δπακεηλψλδαο ηνπ Θενράξε, Γηθαζηηθφο Αλη/πνο ηνπ ΝΚ  

3. Βνπξινχκε Εσή ηνπ Νηθνιάνπ, Γ/ληηα ΠΔ Ζιείαο  

 

 


