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ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’
Τρίτη 18 Δεκεµβρίου 2018
Αθήνα, σήµερα στις 18 Δεκεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.35’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019».
Τον λόγο έχει ο πρώτος οµιλητής για σήµερα ο κ. Αντωνιάδης
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχηθώ εκ προοιµίου σε όλους καλές
γιορτές.
Θέλω και εγώ µε τη σειρά µου να καταδικάσω την τοποθέτηση
βόµβας στον «ΣΚΑΙ». Είναι ένα πλήγµα στη δηµοσιογραφία, στη
δηµοκρατία, στην ενηµέρωση. Βεβαίως να προσθέσω ότι είναι
ένα πλήγµα στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, όπου δηµιουργείται η εντύπωση της συµβίωσης µε µια κατάσταση τροµοκρατίας, ανοµίας κ.λπ., πράγµα που δεν τιµάει κανέναν.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω ότι τη στιγµή που η Κυβέρνηση
και ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν το συγκεκριµένο γεγονός, την ίδια
στιγµή εξακολουθούν να στοχοποιούν. Αυτό είναι απαράδεκτο
και θυµίζει το λαϊκό ρητό «µε τον λύκο τρώνε το αρνί και µε τον
νοικοκύρη πάνε και το µοιρολογούν».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να συζητήσουµε
τον πρώτο µεταµνηµονιακό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, µε µείωση αφορολόγητου το 2020, µε τα αιµατοβαµµένα υπερπλεονάσµατα µέχρι το 2023 και το 2060, µε δέσµευση
της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου για εκατό χρόνια, µε
έναν «κόφτη» που δεν κόψατε. Και διερωτώµαι: Εάν δεν ήταν µεταµνηµονιακός αυτός ο προϋπολογισµός, τι περισσότερο κακό
θα µας είχε βρει;
Μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης, ακόµα κάνετε αντιπολίτευση στη Νέα Δηµοκρατία. Μήπως, προφανώς, δεν έχετε
καταλάβει πως εσείς είστε η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια;
Ειλικρινά δεν ξέρω πόση αξία έχει για τον ελληνικό λαό η αντιπαράθεση στοιχείων, που, ουσιαστικά, δεν έχουν κανένα αντίκρισµα στην πραγµατική οικονοµία. Γιατί η πραγµατική οικονοµία
δοκιµάζεται από capital controls, από τράπεζες κουφάρια, από
υψηλή ανεργία και µετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό
για τα προς το ζην. Επιχειρήσεις και αγρότες κινούνται σε τεν-

τωµένο σκοινί, είµαστε πρώτοι στους φόρους και τελευταίοι στις
επενδύσεις, κανένα έργο δεν γίνεται στη χώρα, όλη η Ελλάδα
µια έρηµος πολιτεία.
Αντί να συζητάµε για την ανάπτυξη και την καταπολέµηση της
ανεργίας, για τη διασφάλιση ενός καλύτερου µέλλοντος για
όλους τους Έλληνες, επί τρία χρόνια συζητάµε για ενδεχόµενη
βοήθεια µέσω επιδοµάτων µια φορά τον χρόνο, για το αν θα δοθούν κάποια αναδροµικά ή κάποιες αυξοµειώσεις 10 ή 20 ευρώ
σε µισθούς και συντάξεις. Είναι θέµατα σοβαρά, πλην όµως είναι
ασπιρίνες και όχι το φάρµακο για την καταπολέµηση της κρίσης.
Και, βεβαίως, αυτή η κατάσταση δεν τιµά κανέναν.
Επί τρία χρόνια συστηµατικά κατατροµοκρατείται ο ελληνικός
λαός µέσα από απειλές και δηλώσεις Τούρκων πολιτικών και
αξιωµατούχων, που αναπαράγονται απ’ όλα τα ΜΜΕ πρωί-µεσηµέρι-βράδυ, για έναν γίγαντα τον οποίο δεν πρέπει να ξυπνήσουµε µε την πολιτική εξευµενισµού. Είναι όντως η Τουρκία γίγαντας, αλλά µε πήλινα πόδια, που επί δεκάδες χρόνια δεν µπορεί
να νικήσει µια χούφτα Κούρδων µαχητών. Πλην, όµως, γιατί γίνεται αυτό; Μήπως ετοιµάζετε, σε πρώτο και σε τρίτο πρόσωπο,
κάτι στο Αιγαίο υπό την καθοδήγηση ξένων κέντρων και δεν µας
το λέτε;
Στο «Μακεδονικό» είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι η Συµφωνία των Πρεσπών πέρασε από τη σκοπιανή βουλή µε
ογδόντα ψήφους ακριβώς; Εάν ήταν ωφέλιµη και σωστή, σύµφωνα µε τον κ. Ζάεφ, γιατί δεν τη στήριξαν περισσότεροι, δηλαδή ογδόντα πέντε, ογδόντα επτά ή ενενήντα Βουλευτές; Και
εάν πάλι δεν ήταν ωφέλιµη ή σωστή, γιατί δεν την ψήφισαν λιγότεροι, δηλαδή εβδοµήντα πέντε ή εξήντα πέντε; Αυτή η σκηνοθεσία στο «Μακεδονικό» προς προβληµατισµό όλων.
Επίσης είναι πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική ιστορία, να
παρακαλούν οι Έλληνες τους Αµερικάνους για νέες βάσεις παντού χωρίς ουσιαστικά ανταποδοτικά. Μόνο τα σπίτια µας δεν
προτείναµε για βάσεις. Και εδώ να διαχωρίσω ότι άλλο οι κοινές
ασκήσεις και άλλο η συµµαχία και η προστασία, σε περίπτωση
που δεχθεί ένα από αυτά τα κράτη επίθεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, µετά τα τόσα
ναυάγια έχετε µετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νεκροταφείο πλοίων.
Επιχειρήσατε τον έλεγχο των ΜΜΕ µε έναν νόµο-ναυάγιο. Επιχειρήσατε την ψήφιση της απλής αναλογικής µε διακόσιες ψήφους για επικράτηση του απόλυτου χάους. Ναυάγιο. Προσπαθήσατε τη διάσπαση της Νέας Δηµοκρατίας µε το σκοπιανό
θέµα. Ναυάγιο. Μιλήσατε για ιστορική συµφωνία µε την Εκκλησία. Ναυάγιο. Με τη «NOVARTIS» διαλαλούσατε το σκάνδαλο
των σκανδάλων. Ναυάγιο. Προσπαθήσατε να ενισχύσετε τη δηµιουργία δεξιών κοµµάτων στις παρυφές της Νέας Δηµοκρατίας,
για να µην πάρει αυτοδυναµία. Ναυάγιο και αυτό. Μέχρι και το
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τελευταίο µε τον γνωστό ενεχυροδανειστή που ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός στη Βουλή, και πλέον σας κουνάει ελεύθερος το
µαντήλι.
Το µεγαλύτερό σας, όµως, ναυάγιο, και κλείνω µε αυτό, αποτελεί η βροντερή οµολογία του ίδιου του Πρωθυπουργού µέσα
στη Βουλή ότι, για τον ΣΥΡΙΖΑ ο πολιτικός χρόνος µετράει µετά
την 21η Αυγούστου. Πρώτη φορά ακούγονται αυτά από χείλη εν
ενεργεία πολιτικού και δη Πρωθυπουργού, να διαγράφει τα τριάµισι χρόνια διακυβέρνησης του τόπου από τον ίδιο, τα οποία οµολογουµένως είναι γεµάτα από αποτυχίες, πειράµατα και αρνητικά αποτελέσµατα σύµφωνα πάντα µε την οµολογία του Έλληνα
Πρωθυπουργού.
Από την άλλη οι εκατό λαµπερές ηµέρες που ευαγγελίζεται η
Κυβέρνηση αφορούν σε ψίχουλα µέσω βοηθηµάτων και επιδοµάτων και αναδροµικών µια φορά τον χρόνο.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση αντί να συγκρουστεί και να εξαφανίσει
τα προβλήµατα, επέλεξε να συγκρουστεί και να εξαφανίσει την
αλήθεια. Επέλεξε τον διχασµό της ελληνικής κοινωνίας ως κεντρικό πολιτικό δόγµα, για να καλύψει τα τραγικά της λάθη, τις
αδυναµίες και εν τέλει την ανικανότητά της. Και όλα αυτά µε το
καθαρό µυαλό του Πρωθυπουργού. Δεν θέλω να σκέπτοµαι, τι
θα είχε αποφασίσει εάν δεν είχε καθαρό µυαλό.
Έχουµε έναν προϋπολογισµό ο οποίος προβλέπει τα αντίθετα,
δηλαδή ανάπτυξη 2% και πλεόνασµα 4%, όταν έπρεπε να στοχεύει σε ανάπτυξη 4% και πλεόνασµα 2%. Έχουµε έναν προϋπολογισµό, στον οποία κόβονται από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες αντίµετρα καθαρής αξίας 1,3 δισεκατοµµυρίων, δηλαδή 200
εκατοµµύρια από σχολικά γεύµατα, 150 εκατοµµύρια από προσχολική εκπαίδευση, 300 εκατοµµύρια από υποδοµές, 260 εκατοµµύρια από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, 200 και
πλέον εκατοµµύρια από φαρµακευτική συνοχή, 200 εκατοµµύρια
από επιδοτήσεις και άλλα πολλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να αναφέρω εδώ µόνο το πολύ σηµαντικό, που είναι η µείωση
του επιδόµατος θέρµανσης, η οποία πλήττει, κυρίως, τη βόρεια
Ελλάδα, από τα 210 εκατοµµύρια στα 60 εκατοµµύρια και τη µείωση, βεβαίως, του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Είναι
χρήµατα τα οποία στερούνται από την πραγµατική οικονοµία.
Επίσης θα ήθελα να αναφέρω, και τη µεγάλη αδικία η οποία συντελείται µε τον νόµο Κατρούγκαλου από τον Μάιο του 2016 και
µετά, για τις ίδιες κατηγορίες συνταξιούχων οι οποίοι παίρνουν
30% λιγότερη σύνταξη.
Ολοκληρώνοντας θέλατε να αλλάξετε την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά τελικά προτιµήσατε να αλλάξετε εσείς οι ίδιοι, γιατί
ήταν πιο εύκολο. Γίνατε το µεγαλύτερο γρανάζι του κατεστηµένου. Δυστυχώς πρόκειται για έναν προϋπολογισµό αντιαναπτυξιακό, επιδοµατικό, έναν προϋπολογισµό που θέλει οι Έλληνες
να µοιράζονται τα ψίχουλα της φτώχειας χωρίς προοπτική και
µέλλον και γι’ αυτό τον καταψηφίζουµε.
Καλές γιορτές σε όλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αυγενάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τέταρτη
συνεχόµενη χρονιά η Κυβέρνηση καταθέτει έναν προϋπολογισµό, που χτυπάει τα εισοδήµατα των µισθωτών και των συνταξιούχων αλλά και των ελεύθερων επαγγελµατιών. Καταθέτει, ουσιαστικά, έναν µνηµονιακό προϋπολογισµό, που είναι φοροκεντρικός και αντιαναπτυξιακός.
Είναι φτιαγµένος κάτω από την αγωνιώδη προσπάθεια του κ.
Τσίπρα να εξαπατήσει τους Έλληνες φορολογούµενους και
όλους εκείνους τους πολίτες που φτωχοποίησε µε την πολιτική
του. Κρατά την ανάπτυξη σε αναιµικά επίπεδα, καθώς δυσχεραίνει την προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, που είναι το πιο µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα.
Ο νέος προϋπολογισµός συνεχίζει την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και χαρακτηρίζεται από την περικοπή
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα µπορούσε να έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στην τόνωση της
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ανάπτυξης.
Ο κ. Τσίπρας τις προηγούµενες δύο εβδοµάδες στη Βουλή παρουσίασε µια εικονική πραγµατικότητα, κάτι το οποίο συνηθίζει.
Μίλησε για τις εκατό πρώτες ηµέρες από την έξοδο από το µνηµόνιο και από την έξοδο της κρίσης και, µάλιστα, πανηγυρίζει γι’
αυτό. Θέλει να ξεχάσουµε τα σχεδόν τέσσερα χρόνια των καταστροφικών πολιτικών του. Δυστυχώς, όµως, η σκληρή πραγµατικότητα την οποία βιώνουν κάθε µέρα πλέον οι Έλληνες πολίτες,
δεν έχει καµµία σχέση µε την εικόνα που παρουσιάζει ο κ. Τσίπρας.
Η σκληρή πραγµατικότητα είναι ότι επιβάρυνε όλους τους Έλληνες µε πάρα πολλούς φόρους και εισφορές, για να έρθει τώρα
να δώσει πίσω σε λίγους, µόνο λίγα από τα πολλά που τους έχει
πάρει. Η σκληρή πραγµατικότητα είναι ότι δεν έχει κανένα δικαίωµα να πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας. Έχει, όµως, πάρα πολλούς
λόγους να απολογείται για τη σηµερινή εικόνα της Ελλάδος. Ας
βγει στην κοινωνία αν µπορεί, αν τολµά, να µιλήσει µε τους συνταξιούχους, τους µισθωτούς, τους µαγαζάτορες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους ανέργους, τους νέους
των 360 ευρώ, τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στον προϋπολογισµό που κατέθεσε η Κυβέρνηση,
είναι ότι η υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων, έχει οδηγήσει
σε αναιµική και χαµηλότερη των προβλέψεων ανάπτυξη µε σηµαντική υποχώρηση των επενδύσεων.
Σήµερα ο κ. Τσίπρας πανηγυρίζει για τα «αιµατοβαµµένα»,
όπως τα έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, πλεονάσµατα. Βέβαια αποκρύπτει ότι τα πλεονάσµατα αυτά οφείλονται στην
υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στις κατασχέσεις, στα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης, στην εσωτερική στάση
πληρωµών και φυσικά, στην περικοπή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας, ενώ γνωρίζει πολύ
καλά ότι η πολιτική αυτή που εφαρµόζει, κρατά την ανάπτυξη σε
αναιµικά επίπεδα, δυσχεραίνει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, που είναι το πιο µεγάλο
κοινωνικό πρόβληµα. Διότι, ναι, η ανεργία αποτελεί το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόβληµα αυτή την ώρα.
Κυρίες και κύριοι, η πορεία της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι ένα χρονικό πολιτικής εξαπάτησης, οικονοµικής και
κοινωνικής καθήλωσης και, φυσικά, θεσµικού κατήφορου για τη
χώρα. Δυστυχώς αυτό είναι το αποτύπωµα των τεσσάρων χρόνων της Κυβέρνησης. Μόνοι ωφεληµένοι είναι τα κοµµατικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ που βολεύτηκαν και, φυσικά, το
σύστηµα διαπλοκής τούς στηρίζει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει
να τους στηρίζει.
Κυρίες και κύριοι, η αποτυχία της Κυβέρνησης στην οικονοµία
είναι παροιµιώδης. Οι στόχοι της ανάπτυξης που θέτει η Κυβέρνηση κάθε χρόνο πέφτουν έξω. Δυστυχώς η χώρα εξακολουθεί
να παραµένει εκτός αγορών ακόµα, καθώς τα επιτόκια δανεισµού είναι απαγορευτικά. Η χώρα βγήκε τυπικά από το τρίτο µνηµόνιο, από ένα αχρείαστο µνηµόνιο, στο οποίο οδήγησαν τη
χώρα η δηµιουργική ασάφεια, η ανευθυνότητα, οι περήφανες
διαπραγµατεύσεις -τα θυµάστε φαντάζοµαι, και θέλετε να τα ξεχάσετε- και, φυσικά, ο τυχοδιωκτισµός του πρώτου εξαµήνου του
2015.
Το πρόγραµµα, όµως, απέτυχε παταγωδώς. Δυστυχώς σήµερα η χώρα µας, µε κύρια ευθύνη της Κυβέρνησης, βρίσκεται
εκτός αγορών. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό
λαό, γιατί ενώ ο ίδιος διαβεβαιώνει για καθαρή έξοδο στις αγορές από τον Αύγουστο, η χώρα βρίσκεται σταθερά ακόµα και σήµερα, εκατό µέρες µετά, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, σε
αδυναµία να δανειστεί. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβληµα,
καθώς τα επιτόκια δανεισµού υπερβαίνουν το 4,6%. Τα επιτόκια
αυτά είναι πολλαπλάσια, σε σχέση µε εκείνα άλλων χωρών που
εξήλθαν από το µνηµόνιο.
Δυστυχώς ο στόχος του προγράµµατος δεν επετεύχθη και η
χώρα δεν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Δυστυχώς αυτή
είναι η αλήθεια, όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του να την ωραιοποιήσουν. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µειώνεται κάθε χρόνο. Οι οφειλές των πολιτών, δυστυχώς, αυξάνονται διαρκώς. Οι µεταρρυθµίσεις και οι αποκρατικο-
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ποιήσεις µένουν διαρκώς πίσω. Το 60% των νέων θέσεων εργασίας είναι µερικής απασχόλησης. Βόµβες όπως η ΔΕΗ ή οι συγκοινωνίες είναι έτοιµες ανά πάσα στιγµή να εκραγούν µε
ανυπολόγιστης αξίας συνέπειες.
Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί, για άλλη µια φορά, να εξαπατήσει
τους Έλληνες πολίτες. Οι ποσοτικοί δείκτες της οικονοµίας, όµως, µιλούν από µόνοι τους και δίνουν φυσικά την πραγµατική
εικόνα, που θέλετε να ξεχάσετε ή θα θέλατε πολύ να θολώσετε
ή να µην ακούγεται.
Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας διαρκώς υποχωρεί. Η οικονοµική ελευθερία διαρκώς συρρικνώνεται. Οι θεσµοί διακυβέρνησης διαρκώς υποβαθµίζονται. Οι µεταρρυθµίσεις και οι αποκρατικοποιήσεις µένουν διαρκώς πίσω. Οι καταθέσεις των ιδιωτών δεν επιστέφουν, ουσιαστικά, στο τραπεζικό σύστηµα. Η πιστωτική συρρίκνωση διαρκώς συνεχίζεται. Οι κεφαλαιακοί
περιορισµοί που επιβλήθηκαν το 2015 δεν έχουν πλήρως αρθεί.
Οι οφειλές των πολιτών σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία έχουν
εκτοξευθεί κατά 60% από το τέλος του 2014. Οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές και υποχρεώσεις του δηµοσίου δεν έχουν εκκαθαριστεί
παρά τις κυβερνητικές δεσµεύσεις. Το Χρηµατιστήριο διαρκώς
καταρρέει. Οι τραπεζικές µετοχές έχουν εξαϋλωθεί, και 40 δισεκατοµµύρια των Ελλήνων φορολογουµένων από την ανακεφαλαιοποίηση έχουν κάνει φτερά. Οι προκλήσεις για το τραπεζικό
σύστηµα, µεταξύ των οποίων η αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας, είναι µπροστά µας. Η ρευστότητα και η βιωσιµότητα
σηµαντικών φορέων όπως είναι η ΔΕΗ, επιδεινώνονται. Το 60%
των νέων θέσεων εργασίας είναι µερικής απασχόλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ίδια στιγµή –και τελειώνω µε αυτό- το κράτος διογκώνεται,
χωρίς σχεδιασµό, αποκλειστικά µε µικροκοµµατική στόχευση. Τι
απαντά η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά; Επικαλείται ένα
υπερπλεόνασµα –το ακούσαµε σήµερα και χθες, µε µεγάλη ένταση από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- το οποίο προέκυψε από
την αχρείαστη υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
από την υποεκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
και φυσικά από την καθυστέρηση στην πληρωµή των χρεών του
κράτους.
Παράλληλα απαξιώνει τη δηµόσια περιουσία, όπως ΔΕΗ, τράπεζες, και στέλνει στους πολίτες τον λογαριασµό ενός κράτους,
που βρίσκεται, πραγµατικά, σε αποσύνθεση, στο Μάτι, στη Μάνδρα, στην απουσία δηµόσιας ασφαλείας, στην αύξηση της εγκληµατικότητας, στην ανοχή της βίας και της ανοµίας, στις
διαλυµένες δηµόσιες συγκοινωνίες, στα νοσοκοµεία µε τις δεκάδες ελλείψεις.
Κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισµός είναι µνηµονιακός, είναι
αντιαναπτυξιακός. Είναι καταρτισµένος σε περιβάλλον αφαίµαξης της οικονοµίας και είναι καµουφλαρισµένος µε µία προσπάθεια ωραιοποίησης στης σκληρής πραγµατικότητας, εν όψει των
επικείµενων εκλογών. Η χώρα δεν χρειάζεται µια Κυβέρνηση που
κρατά την οικονοµία καθηλωµένη και ξεζουµίζει τους πολίτες επί
τέσσερα ολόκληρα χρόνια, για να µοιράσει κάποια δώρα προεκλογικά.
Η χώρα έχει ανάγκη µια κυβέρνηση µε σχέδιο, που θα απελευθερώσει δηµιουργικές δυνάµεις της οικονοµίας και θα πάει τη
χώρα µπροστά, µε τρόπο βιώσιµο. Η Νέα Δηµοκρατία έχει αυτόν
το χώρο, έχει αυτό το πρόγραµµα, έχει τη θέληση. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ως αυριανός Πρωθυπουργός, θα το κάνει πράξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα δώσουµε τον λόγο στην κ. Νοτοπούλου, Υφυπουργό Εσω-
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τερικών, µε αρµοδιότητα στα θέµατα Μακεδονίας-Θράκης και
µετά θα συνεχίσουµε τον κατάλογο οµιλητών.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός λαός και η Κυβέρνηση
δώσαµε τη µάχη και την κερδίσαµε. Τελειώσαµε οριστικά µε τα
µνηµόνια, προστατεύοντας τα πιο ευάλωτα, τα πιο χτυπηµένα
από τη λιτότητα στρώµατα.
Όσοι ευθύνονται για το µνηµόνιο, δεν µπορούν ακόµα να πιστέψουν ότι η Κυβέρνηση µας τα κατάφερε. Εµείς, όµως, δεν είµαστε περήφανοι για το µνηµόνιο. Εµείς είµαστε περήφανοι που
φέρνουµε αυτόν τον πρώτο µεταµνηµονιακό προϋπολογισµό,
χωρίς περικοπή των συντάξεων, την οποία καταφέραµε να ακυρώσουµε µόνο µε θετικά µέτρα αποκατάστασης των αδικιών και
ελάφρυνσης της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Εγώ δεν θα µιλήσω µόνο για τα οικονοµικά στοιχεία και τους
αριθµούς. Θα αναφερθώ στα µεγάλα ζητήµατα της βόρειας Ελλάδας που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό και στην πολιτική µας. Γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάπτυξη της
βόρειας Ελλάδας είναι το στοίχηµα της νέας εποχής. Και είναι
ένα στοίχηµα που εµείς θα το κερδίσουµε.
Όταν ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση, η βόρεια Ελλάδα βρίσκονταν σε παρακµή όχι µόνο λόγω των µνηµονίων, αλλά, κυρίως,
λόγω των κεντρικών πολιτικών επιλογών για δεκαετίες. Η γενική
εικόνα αποτυπωνόταν, αν θέλετε, στη βαλτωµένη εικόνα του
εκτροχιασµένου έργου του µετρό της Θεσσαλονίκης, ένα έργο
το οποίο τελειώνει φέτος, το 2019.
Τι σχέση έχει άραγε η βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη του
2014, της µιζέριας, της παρακµής, της αποµόνωσης µε τη Θεσσαλονίκη και µε τη βόρεια Ελλάδα του σήµερα;
Σήµερα στόχος µας είναι να καταστεί η βόρεια Ελλάδα ένας
εµπορικός, διαµετακοµιστικός, ένας επιχειρηµατικός κόµβος. Και
αυτό είναι ένα άλλο σχέδιο, είναι πρωτίστως ένα άλλο όραµα.
Στο πεδίο της ενέργειας ο αγωγός ΤΑΡ ολοκληρώνεται και
προγραµµατίζονται νέα δίκτυα. Ταυτόχρονα, φυσικά, ολοκληρώνονται και οι οικιακές συνδέσεις φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές της βόρειας Ελλάδας.
Στον τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών έχουµε ήδη την
ολοκλήρωση της ηλεκτροδοτούµενης γραµµής Αθήνας - Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης. Επίσης έχουµε σηµαντικές επενδύσεις στα µεγάλα λιµάνια της Θεσσαλονίκης, της
Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, εµπορευµατικά κέντρα συνδεδεµένα µε οδικά και µε σιδηροδροµικά δίκτυα.
Προχωράει η σιδηροδροµική Εγνατία, ο λεγόµενος βαλκανικός δακτύλιος µεταφορών και η αναβάθµιση του αεροδροµίου
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Θεσσαλονίκη. Η βόρεια Ελλάδα αποκτά ένα
δίκτυο µεταφορικό, ένα δίκτυο ενεργειακό και, φυσικά, ψηφιακό.
Στις αστικές µεταφορές βάλαµε τέλος στον αµαρτωλό ΟΑΣΘ,
το παράδειγµα της νοµιµοποίησης της κλοπής δηµόσιου χρήµατος. Προχωράµε άµεσα σε διαγωνισµό για την προµήθεια νέων
αντιρρυπαντικών λεωφορείων. Από τα µηχανήµατα που δεν έδιναν ρέστα και έκλεβαν τους πολίτες, σήµερα περνάµε στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και βγαίνει η διαβούλευση γι’ αυτό.
Γινόµαστε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, όσο και αν κάποιοι
εκµεταλλεύονται τις δυσκολίες στην καθηµερινότητα του πολίτη
και επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω στην εποχή του ρουσφετιού.
Ιδρύσαµε τοπικές µονάδες υγείας. Προχωράµε στην ανέγερση
νέων σχολικών µονάδων, στη δηµιουργία ενός νέου πανεπιστηµίου µε τη συγχώνευση ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της βόρειας Ελλάδας, στην εξυγίανση και στην ενίσχυση όλων των πολιτιστικών
οργανισµών της βόρειας Ελλάδας.
Δηµιουργούµε κοινωνικές δοµές, γιατί για εµάς αυτό που προέχει, είναι η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Προέχει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Σε µια Θεσσαλονίκη, σε µια βόρεια Ελλάδα που πνιγόταν, αποδώσαµε ελεύθερους χώρους, πρώην στρατόπεδα, στην τοπική
κοινωνία. Δηµιουργούµε παντού ελεύθερους χώρους πρασίνου
και µητροπολιτικά πάρκα.
Φυσικά διατηρήσαµε –και γι’ αυτό είµαστε υπερήφανοι- τον
ελεύθερο, δηµόσιο χαρακτήρα της πρώτης προβλήτας στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης και έτσι σήµερα έχουµε έναν τόπο συνάντησης και µια µήτρα πολιτισµού.
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Προχθές ξεκινήσαµε τη φύτευση στο πάρκο µνήµης, την ανάπλαση µπροστά από την περιοχή στο Μουσείο Ολοκαυτώµατος.
Έχουµε υπογειοποιήσει τον σιδηρόδροµο και επεκτείνουµε τις
γραµµές του µετρό, γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις απαξιωµένες περιοχές, στις δυτικές συνοικίες, εκεί ρίξαµε το βάρος
και αυτή θα είναι µια άλλη Θεσσαλονίκη.
Να, λοιπόν, τι έκανε το Γραφείο του Πρωθυπουργού, που τόσο
αµφισβητήθηκε από τη Νέα Δηµοκρατία και άλλα τόσα είναι που
θα κάνει.
Η βόρεια Ελλάδα µε όλες τις δυνάµεις, µε την πολύ σκληρή
δουλειά της Κυβέρνησης, µε όλους τους φορείς έκανε το τόλµηµα, έκανε µια µεγάλη προσπάθεια, και από τη βόρεια Ελλάδα
της εσωστρέφειας, από τη Θεσσαλονίκη που καθηλώθηκε στον
πνιγηρό ρόλο της συµπρωτεύουσας και προσπάθησε µάταια να
γίνει ένα κακέκτυπο της Αθήνας, τολµάµε.
Προχωράµε στη βόρεια Ελλάδα του αύριο, στη βόρεια Ελλάδα
που αποκαθιστά τις αναπτυξιακές της προοπτικές, στη Θεσσαλονίκη που γίνεται µητρόπολη των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Θεσσαλονίκη έγινε διπλωµατικός κόµβος
και αυτό γιατί φιλοξένησε πολλαπλά ανώτατα συµβούλια συνεργασίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Συµφωνία των Πρεσπών, µια
δίκαιη, µια έντιµη συµφωνία που διασφαλίζει απόλυτα το εθνικό
συµφέρον, που προστατεύει τη Μακεδονία, ανοίγει νέους δρόµους ανάπτυξης, ειρηνικής συνεργασίας και συνύπαρξης.
Σήµερα η βόρεια Ελλάδα επαναπροσδιορίζει τις εσωτερικές
της σχέσεις µε τα Βαλκάνια. Επιστρέφει ενεργά στη βαλκανική
γειτονιά. Ανακτά τον στρατηγικό της ρόλο. Η βόρειος Ελλάδα
εµφανίζεται ηγέτιδα δύναµη, εµφανίζεται πυλώνας σταθερότητας, και είναι αυτή που δείχνει τον δρόµο.
Επίσης το ΥΜΑΘ παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες. Παίρνει την
πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής
Συνεργασίας, και αρχές του 2019 διοργανώνουµε ένα διαβαλκανικό φόρουµ για υποδοµές και επιχειρηµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πολύπαθο ΥΜΑΘ είναι πλέον
φανερό, πως αυτή τη στιγµή ηγείται της αναπτυξιακής προσπάθειας στη βόρεια Ελλάδα. Ο στόχος µας είναι πρωτίστως η βόρεια Ελλάδα να αναδειχθεί σε ελκυστικό, επενδυτικό προορισµό.
Συγκεκριµένα στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόµου, του ν.4399,
συνολικά για τα άνω των πενήντα επενδυτικά σχέδια που έχουν
υποβληθεί, το ενισχυόµενο κόστος επένδυσης ξεπερνά τα
400.000.000 ευρώ. Δηλαδή δηµιουργούνται πεντακόσιες ενενήντα νέες θέσεις εργασίας, ενώ είναι χιλιάδες αυτές που διαφυλάσσονται. Είναι προς αξιολόγηση τα υποβληθέντα σχέδια
στον δεύτερο κύκλο και το 2019 προκηρύσσεται ο τρίτος.
Επαναπροσδιορίσαµε τις προτεραιότητες του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και ήδη αυτό το τρίµηνο φέρνουµε τέσσερα
νέα έργα. Ξεκινήσαµε πρώτα µε τις νεανικές δράσεις, γιατί εµείς
βάζουµε τη νέα γενιά σε προτεραιότητα. Οι νέοι και οι νέες αυτή
τη στιγµή µπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους στη Μακεδονία
και τη Θράκη και το ΥΜΑΘ είναι δίπλα τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Ταυτόχρονα προχωράµε στη δηµιουργία ενός πρότυπου ψηφιακού κέντρου για παιδιά και σε πολλαπλές δράσεις κοινωνική
αλληλεγγύης. Ασκούµε κοινωνική πολιτική παντού, όπου έχουµε
την ευκαιρία, όπου µας δίνεται ο χώρος.
Να υπογραµµίσω στο σηµείο αυτό πως είναι ανοικτές οι προκηρύξεις πλέον και προσβάσιµες σε όλους και όλες, ενώ δεν
ήταν. Όµως ανάπτυξη χωρίς ισχυρή αυτοδιοίκηση δεν γίνεται,
και ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» είναι το πρώτο µεγάλο βήµα σε αυτό. Εργαζόµαστε, ώστε να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος του πολίτη, από όποια θέση και αν βρισκόµαστε.
Με το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» δίνονται στοχευµένα πόροι
σε ζωτικής σηµασίας ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί
εµείς ναι µεν έχουµε την κοµµατική ταυτότητα -δεν την κρύψαµε
άλλωστε, όπως άλλοι-, αλλά δεν κάναµε καµµία διάκριση. Ακούσαµε, συνεργαστήκαµε µε όλους και δώσαµε λύσεις.
Έργα ύψους 150.000.000 ευρώ υλοποιήθηκαν σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Για την πολιτική προστασία δόθηκαν 20.000.000
ευρώ και από το πρόγραµµα «ΑΞΙΑ» δόθηκαν περίπου 50.000.000
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ευρώ. Τέλος για τους ορεινούς δήµους της βόρειας Ελλάδας δόθηκαν επιπλέον 8.000.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπήρξε µέχρι τώρα ώριµη
µελέτη που να κατατέθηκε στη βόρεια Ελλάδα και να µην την
αποδεχθήκαµε. Η ΕΥΑΘ διατηρεί τον δηµόσιο χαρακτήρα της και
προχωρά σε αναβάθµιση του δικτύου ύδρευσης. Για τη ΔΕΘ το
2018 ήταν η καλύτερη χρονιά και νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να
πω πολλά περισσότερα γι’ αυτό. Επιχειρηµατικές παρουσίες από
την Αµερική µετατρέπονται σε επιχειρηµατικές συµµαχίες. Προχωράµε στην ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου.
Φυσικά η δύναµη της βόρειας Ελλάδας δεν είναι άλλη από το
ανθρώπινο δυναµικό της, το υψηλά καταρτισµένο. Εποµένως
στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας προχωράµε στην υλοποίηση ενός mega project. Υλοποιούµε ένα νέο τεχνολογικό πάρκο
όχι κρατικοδίαιτο αλλά βιώσιµο.
Η Θεσσαλονίκη δεν είναι πια για τα µικρά. Η Θεσσαλονίκη
µπαίνει ξανά στον χάρτη τον διεθνή µε αξιώσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα κριθούµε µε βάση τους δρόµους που ανοίγουµε και τη σύγκριση όχι µόνο δεν τη φοβόµαστε
αλλά την προκαλούµε. Και όποιος δεν αντέχει τη σύγκριση, καταφεύγει σε χυδαιολογία και fake news. Το ΥΜΑΘ έχει αλλάξει.
Έχει πολιτική ατζέντα, παράγει αναπτυξιακή πολιτική.
Η Θεσσαλονίκη δεν γυρνά πίσω, όσο και αν η Νέα Δηµοκρατία
και οι εκλεκτοί τους το επιθυµούν. Οι πολιτικές κουλτούρες του
Παπαγεωργόπουλου και του Ψωµιάδη έχουν καταδικαστεί πρωτίστως στη συνείδηση των πολιτών και όχι µόνο.
Η Θεσσαλονίκη δεν έχει χώρο για την ακροδεξιά και πρέπει να
τελειώνουµε πια µε το παραµύθι που έχει γίνει εφιάλτης. Η επανειληµµένη βεβήλωση του Μνηµείου του Ολοκαυτώµατος µάς
προκαλεί αφόρητο πόνο, γιατί τέτοια µνηµεία είναι το εικονοστάσι της ανθρωπότητας. Εποµένως όσο σπρέι κι αν ξοδευτεί σε
αγκυλωτούς σταυρούς, η Θεσσαλονίκη είναι και θα παραµείνει
πόλη φωτεινή.
Καλώ -και καλούµε- κάθε προοδευτικό πολίτη, κάθε πολίτη της
Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας, κάθε δηµοκράτη, να
συµβάλει στη συγκρότηση ενός προοδευτικού µετώπου ενάντια
στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισµό.
Τον καλούµε στο να στρατευθεί, να γίνουν πράξη τα όνειρά
του, να µη µείνει µε την πικρή γεύση του µαταιωµένου αγώνα των
προδοµένων οραµάτων αλλά µε τον γλυκό και δίκαιο αγώνα. Τον
καλούµε ισότιµα.
Το 2019 κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι το πρώτο έτος έξω
από τα µνηµόνια. Είναι το έτος ορόσηµο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη ανάπτυξη που οραµατίστηκε ο Πρωθυπουργός µας. Είναι το έτος νίκης των νέων ανθρώπων, των
υγιών παραγωγικών δυνάµεων της κοινωνίας, του πνευµατικού
κόσµου της πατρίδας µας. Το έτος νίκης του προοδευτικού κόσµου της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Βράντζα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα εδώ για
τέταρτη φορά να συζητήσουµε τον προϋπολογισµό του κράτους.
Πέρα από τις προβλέψεις των µόνιµων ενοίκων της εξουσίας,
περί της λεγόµενης αριστεράς παρένθεσης, είµαστε ακόµη εδώ.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Μετά από πολλά χρόνια συζητιέται ο
πρώτος προϋπολογισµός εκτός των ασφυκτικών και υπαγορευµένων πλαισίων των µνηµονίων.
Είναι, πραγµατικά, αξιοθαύµαστη η προσπάθεια, κυρίως της
Μείζονος, αλλά όχι µόνο, Αντιπολίτευσης, να αποδείξει ότι τίποτε
δεν άλλαξε. Υπάρχουν –λέει- δεσµεύσεις. Προφανώς υπάρχουν
δεσµεύσεις. Υπάρχει το σύµφωνο σταθερότητας. Υπάρχει η περίπτωση της Ιταλίας που δεν είναι σε µνηµόνιο και όλοι γνωρίζουµε τώρα τι γίνεται.
Μας κατηγορείτε και για τα υψηλά πλεονάσµατα, τα οποία
πραγµατικά είναι υψηλά, αλλά είναι χαµηλότερα από αυτά για τα
οποία εσείς διαπραγµατευόσασταν, χωρίς τελικά να καταφέρετε
να κλείσετε καµµία αξιολόγηση. Είναι δύσκολο να πείσετε τους
πολίτες πλέον ότι το άσπρο είναι µαύρο, αµφισβητώντας µάλιστα
την κοινή τους λογική.
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Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ –
δεν είναι κάποιος εδώ δυστυχώς για εσάς- πρώην µόνιµοι ένοικοι
της εξουσίας δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για την ελληνική
κοινωνία, πέσατε εντελώς έξω σε όλες τις προβλέψεις σας, τόσο
τις οικονοµικές, όσο και τις πολιτικές. Φθάσαµε, λοιπόν, µετά από
σχεδόν µία δεκαετία σε έναν προϋπολογισµό δηµοσιονοµικής
επέκτασης, έναν προϋπολογισµό που δεν έχει µέτρα δηµοσιονοµικών περιορισµών, δεν έχει περικοπές µισθών και συντάξεων,
δεν έχει αυξήσεις φόρων. Αντίθετα περιέχει µέτρα αύξησης των
κοινωνικών δαπανών και µείωσης των φορολογικών συντελεστών
και των συντελεστών ασφαλιστικής εισφοράς.
Βεβαίως πριν φτάσουµε στο µαρτύριο για εσάς του προϋπολογισµού, µόλις την περασµένη εβδοµάδα, πρέπει να περάσετε
και το µαρτύριο της µη περικοπής των συντάξεων, το οποίο έµοιαζε πολύ –και µου έκανε εντύπωση που το ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης- µε τον κόφτη. Με τον «µπαµπούλα» κόφτη που συνεχίζετε να το λέτε, που τροµοκρατήσατε την ελληνική κοινωνία για
έναν χρόνο και δεν ήρθε ποτέ.
Αντιλαµβάνοµαι ότι πρέπει να είναι δύσκολο να βλέπεις τον αντίπαλο να πετυχαίνει εκεί που εσύ έχεις αποτύχει παταγωδώς,
όπως επίσης αντιλαµβάνοµαι πως «το γαρ πολύ της θλίψεως
γεννά παραφροσύνη». Δυστυχώς η παραφροσύνη σας βλάπτει
σοβαρά τη χώρα. Το γεγονός ότι η θετική στροφή της οικονοµίας, το τέλος των µνηµονίων και η πραγµατική πορεία προς την
έξοδο από την κρίση δεν εξυπηρετεί τα πολιτικά σας σχέδια, αντί
να σας προβληµατίζει, σας οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς.
Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά αποτύχατε παταγωδώς και ως µνηµονιακοί. Δεν είναι και ο κ. Βορίδης εδώ.
Παρά την αγωνία του Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µην
τυχόν και του κλέψουν τη µνηµονιακή δόξα ο κ. Σόιµπλε και ο κ.
Τόµσεν, τελικά αποδειχθήκατε ανίκανοι ακόµη και γι’ αυτό. Και
µετά από όλα αυτά αντί να καθίσετε να αναλογιστείτε τα λάθη,
τις ευθύνες και τον ρόλο σας ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, καταφύγατε στο ασφαλές, κατά τη γνώµη σας, λιµάνι του εθνικισµού, αδιαφορώντας ακόµη µια φορά για το συµφέρον της
χώρας. Προσπαθείτε να εκµεταλλευτείτε τα πατριωτικά αισθήµατα, κυρίως των πολιτών της Μακεδονίας, για να χτίσετε καριέρες ως νεόκοποι µακεδονοµάχοι, αφού αποτύχατε σε όλους
τους άλλους τοµείς. Βεβαίως όχι µόνο δεν πείθετε κανέναν, πλην
των γραφικών µε τις περικεφαλαίες, αλλά φοβίζετε και όλον εκείνον τον κόσµο που τον σύρατε στην εξαθλίωση και τώρα βλέπετε
ότι αντιµετωπίζει το µέλλον µε ελπίδα.
Η αλλοπρόσαλλη και σπασµωδική αυτή συµπεριφορά σας
είναι δώρο για εµάς και µας βολεύει και εκλογικά. Δεν βολεύει,
όµως, τη χώρα και δεν είναι χρήσιµο για το πολιτικό σύστηµα και
την κοινωνία η Μείζων Αντιπολίτευση να βρίσκεται σε ένα άλλο
σύµπαν. Από τις οµιλίες σας έτσι φαίνεται.
Το κακό είναι ότι σε αυτόν τον κατήφορο η Νέα Δηµοκρατία
δεν είναι µόνη της. Την ακολουθεί και ενίοτε την ξεπερνάει το
ΠΑΣΟΚ. Το κακό ΠΑΣΟΚ και µόνο το ΠΑΣΟΚ. Ούτε η ΔΗΣΥ ούτε
το ΚΙΝΑΛ. Εκείνο το ΠΑΣΟΚ που δεν σέβεται ούτε καν τον εαυτό
του. Εκείνο το ΠΑΣΟΚ που ως καρικατούρα πλέον, µε απίστευτη
αλαζονεία και έναν µικροµεγαλισµό, µας καλεί να φύγουµε. Από
πού; Από το σπίτι της εξουσίας όπου µόνιµος ένοικος είναι ο
Πρωθυπουργός, του οποίου το µισό υπουργικό συµβούλιο είναι
στη φυλακή.
Κυρία Γεννηµατά, έχουµε υποστεί πολλά ως λαός από τα έργα
και τις εκσυγχρονιστικές ηµέρες σας αλλά δεν έχουµε υποστεί
λοβοτοµή.
Αφιέρωσα το µεγαλύτερο µέρος της οµιλίας µου στο πολιτικό
περιβάλλον και την Αντιπολίτευση, γιατί θεωρώ ότι η συζήτηση
για τον προϋπολογισµό είναι µια αµιγώς πολιτική συζήτηση και
αποτελεί και άτυπα ψήφο εµπιστοσύνης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Βεβαίως εγώ θα επιχειρήσω και αυτοκριτική, κάτι που δεν
κάνετε εσείς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και όχι µόνο, η Αντιπολίτευση συνολικά.
Προφανώς δεν τα κάναµε όλα σωστά. Προφανώς υπάρχουν
λάθη, υπάρχουν αστοχίες, υπάρχουν αδικίες. Αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, χρεωκοπηµένη χώρα, µε την κοινωνία σε κατάρρευση και ο αγώνας και η αγωνία από την αρχή
ήταν να βγούµε από την κρίση µε την κοινωνία όρθια. Αυτό το
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καταφέραµε. Και το καταφέραµε, αφού τα ισχυρότερα µέλη της
κοινωνίας στήριξαν τα ασθενέστερα µέλη της κοινωνίας και αυτό
συµβαίνει σε µια κοινωνία ανθρώπων. Με αυτή την αρχή πορευόµαστε.
Χρησιµοποιήθηκαν, πράγµατι, µεγάλα ποσά για τη στήριξη των
οικονοµικά ασθενέστερων εις βάρος της ανάπτυξης κάποιες
φορές και ενίοτε µε επιβάρυνση των λιγότερο αδύναµων. Και
έτσι φθάσαµε στο σηµείο η µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα
να βρίσκεται, πραγµατικά, σε δύσκολη θέση και αυτό πρέπει να
αντιστραφεί.
Είναι αυτή η µεσαία επιχειρηµατικότητα, η οποία πλήρωσε την
κρίση και από την καταστροφή της προέκυψε το 27% της ανεργίας, το οποίο παραλάβαµε. Και είναι η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, η οποία µπορεί να βγάλει το κάρο από τη λάσπη και
πρέπει άµεσα να την ενισχύσουµε.
Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Χρειάζονται και άλλα. Χρειάζεται ένα θεσµικό πλαίσιο, µια θεσµική θωράκιση για τη γραφειοκρατία, για τη συναλλαγή, για την ψηφιοποίηση και, βεβαίως, χρειάζεται και περισσότερο και πιο γενναία µείωση των φορολογικών συντελεστών.
Χρειαζόµαστε επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν υγιείς πραγµατικές θέσεις εργαζοµένων. Χρειαζόµαστε επιχειρήσεις που δεν
θα φοροδιαφεύγουν, οι οποίες θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη
της χώρας.
Είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει, είναι πολλά αυτά που έχουν
ξεκινήσει να γίνουν και είναι και πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Έχουµε καταλάβει το µέγεθος της ευθύνης µας στη συγκεκριµένη συγκυρία και ξέρουµε και τις επιλογές µας. Ειλικρινά
πιστεύω ότι αν δεν το κάνουµε εµείς, δεν θα το κάνει κανείς. Ο
άλλος δρόµος είναι ο δρόµος του άκρατου, του ακραίου νεοφιλελευθερισµού. Είναι ο δρόµος της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος
ξέρουµε πού οδηγεί. Στην Αµερική συµβαίνει και, δυστυχώς ,έρχεται και στην Ευρώπη. Εµείς ακολουθούµε τον άλλον δρόµο.
Υπερψηφίζω, λοιπόν, τον προϋπολογισµό του 2019, γιατί θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος για τους πολίτες των τελευταίων χρόνων. Και είµαι σίγουρη ότι ο προϋπολογισµός του 2020 που θα
κατατεθεί από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφιστεί από
την Κοινοβουλευτική του Οµάδα τέτοια εποχή του χρόνου, θα
είναι ακόµη καλύτερος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο Αγίου Στεφάνου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Άννα - Μισέλ Ασηµακοπούλου από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα συζητάµε τον τελευταίο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, της Κυβέρνησης η
οποία υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες και τελικά ζηµίωσε τα
πάντα και τους πάντες και κατέληξε να υπογράψει ένα νέο αχρείαστο µνηµόνιο, το χειρότερο απ’ όλα, αυξάνοντας το χρέος, ενώ
είχε υποσχεθεί ακριβώς τα αντίθετα.
Συζητάµε τον τελευταίο προϋπολογισµό, µιας Κυβέρνησης
που απεδείχθη µοιραία για τη χώρα, µιας Κυβέρνησης η οποία
έκλεισε τις τράπεζες, η οποία έχασε τη µεγάλη ευκαιρία της ποσοτικής χαλάρωσης ανεπιστρεπτί, η οποία ξανάβαλε τη χώρα σε
ύφεση άλλων δύο ετών και ενώ παρέλαβε µια οικονοµία η οποία
έβγαινε από την ύφεση, την κατέστρεψε. Στο µεταξύ ζηµίωσε τη
χώρα και 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, µόλις µέσα σε έξι µήνες.
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη ζηµιά που έχει κάνει ποτέ κυβέρνηση στον τόπο.
Σήµερα, λοιπόν, συζητάµε τον τελευταίο της προϋπολογισµό,
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έναν ακόµη αντιαναπτυξιακό προϋπολογισµό υπερφορολόγησης
και υπερπλεονασµάτων. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό σχέδιο,
µόνο κοµµατική υστεροβουλία. Κοιτάνε να µοιράσουν ψίχουλα,
µήπως και περιορίσουν την κοµµατική τους πανωλεθρία.
Μετά, όµως, από τέσσερα χρόνια έχουµε, κύριε Πρόεδρε, τη
δυνατότητα σήµερα να κάνουµε και ορισµένες συγκρίσεις µε το
παρελθόν µετρήσιµες. Την περίοδο, λοιπόν, ανάµεσα στο 2012
και στο 2014 η κυβέρνηση Σαµαρά µείωνε τα ελλείµµατα, µείωνε
τα ληξιπρόθεσµα, µείωνε τις ασφαλιστικές εισφορές και µείωνε
και το χρέος. Δηλαδή νοικοκύρευε τα πάντα και άνοιγε τον
δρόµο για την ανάπτυξη.
Τα επόµενα χρόνια, λοιπόν, από το 2014 και µετά ο κ. Τσίπρας
έκανε ακριβώς το αντίθετο. Αύξησε το χρέος, αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν πλήρωνε τα ληξιπρόθεσµα και δηµιουργούσε αυτά τα αχρείαστα υπερπλεονάσµατα, τα οποία παραλύουν την ελληνική οικονοµία. Και δεν έπληξε µόνο τον ιδιωτικό
τοµέα µέσα από την υπερφορολόγηση αλλά κατέστρεψε συστηµατικά και τον δηµόσιο τοµέα.
Οι τράπεζες το 2014, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαν τριάντα φορές µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση απ’ ό,τι έχουν τώρα, και
το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του δηµοσίου ήταν στα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όλα αυτά εξανεµίστηκαν τώρα.
Η ΔΕΗ, η µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, το 2014 είχε έξι
φορές µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση απ’ ό,τι έχει σήµερα.
Συνοψίζω, κύριε Πρόεδρε. Η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης Τσίπρα - Καµµένου συνοψίζεται σε µια µόνο φράση. Άγρια
υπερφορολόγηση. Από το 2015 µέχρι σήµερα µπήκαν είκοσι
εννέα νέοι φόροι.
Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση σ’ αυτή την πολιτική θα δοθεί από
τον αυριανό πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
η κυβέρνηση του οποίου θα µειώσει παντού τη φορολογία και τις
εισφορές, επαναφέροντας στην ελληνική οικονοµία τα κίνητρα
και για εργασία και για επιχειρηµατικότητα, που θα οδηγήσουν
σε µεγαλύτερο εισόδηµα άµεσα, αλλά προπαντός θα πυροδοτήσουν ανάπτυξη, επενδύσεις και θα δηµιουργήσουν εκατοντάδες
χιλιάδες θέσεις εργασίας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα µειώσει τον ΦΠΑ σε όλο τον κλάδο της εστίασης στο 13% από το
24% που είναι σήµερα και στη συνέχεια στο 11% για όλο το τουριστικό πακέτο της εστίασης και των ξενοδοχείων. Θα µειώσει
τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή φυσικών προσώπων στο
9% για εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ από 22% που ισχύει σήµερα. Θα µειώσει τον εταιρικό φόρο στο 20% από 29% που είναι
σήµερα και στα µερίσµατα στο 5% από το 15%. Θα µειώσει σταδιακά τις εισφορές για την κύρια σύνταξη από 20% που είναι σήµερα στο 15% και θα µειώσει και τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους
Έλληνες κατά 30% τα πρώτα δυο χρόνια. Αυτά θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε, να σχολιάσω αναγκαστικά και το
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο και παρακολουθώ ως
µέρος του θεσµικού µου ρόλου στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Δεν έχω να πω πολλά πράγµατα γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, και θα
σας πω γιατί. Γιατί απλώς αυτό το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα,
που να έχει σχέση µε την ψηφιακή πολιτική. Εάν κοιτάξει κανείς
την υλοποίηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, βρίσκεται σε
πάρα πολύ χαµηλό ποσοστό η ολοκλήρωση συγκεκριµένων
έργων. Τα περισσότερα, κατά 60% µε 70%, είναι στα σπάργανα.
Εξάλλου δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Η αγορά βοά ότι δεν
έχει πέσει ούτε 1 ευρώ από κοινοτικά κονδύλια σε έργα, τα οποία
ήταν προγραµµατισµένα.
Εγώ θα πω το εξής, ότι ο Υπουργός κ. Παππάς χθες το πρωί –
το έχω εδώ µαζί µου, κύριε Πρόεδρε- µετά απ’ αυτή τη φοβερή
τροµοκρατική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθµό «ΣΚΑΪ», που κινδύνεψαν ζωές ανθρώπων, αργότερα µέσα στην ηµέρα, βγήκε µε
ένα tweet που µας έλεγε: «Νωρίς το πρωί καταδικάσαµε την επίθεση».
Για να συνεννοηθούµε, αντί να αναλογιστεί ποιος έχει οπλίσει
αυτά τα χέρια, αντί να κάνει αυτοκριτική, αντί να ασχοληθεί µε
αυτό το θέµα, είπε το εξής. Διαβάζω το tweet του κ. Παππά: «Νωρίς το πρωί καταδικάσαµε την επίθεση. Ζητήσαµε να µην εργαλειοποιηθεί». Μάλιστα. «Μέχρι το µεσηµέρι», λέει, «έγινε η προβλεπόµενη συνεπαγωγή». «Τους βοµβιστές», λένε, «ενέπνευσε
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και καθοδήγησε η απουσία Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τον
«ΣΚΑΪ». Ένα επιχείρηµα από τη γκρίζα ζώνη µεταξύ χυδαίου και
γελοίου». Αυτό µας λέει. Ποιος τώρα µιλάει για εργαλειοποίηση,
για να συνεννοηθούµε; Ο Υπουργός, ο οποίος εργαλειοποίησε
την ενηµέρωση ή µάλλον προσπάθησε να το κάνει µε τον αντισυνταγµατικό νόµο του, ο οποίος νοµοθετικά εργαλειοποίησε
όλες του τις εξουσίες, εργαλειοποίησε ό,τι έχει στη διάθεσή του,
τη δηµόσια τηλεόραση, κάνοντάς την χυδαίο και προκλητικό φερέφωνο προπαγάνδας.
Προφανώς ο Υπουργός έχει διαφορετικό ορισµό. Δεν θεωρεί
χυδαίο το να λέει, ας πούµε, ο κ. Πολάκης ότι θα βάλει δηµοσιογράφους κάτω από τη γη, ότι θα τους φυτέψει κάτω από τη γη!
Αυτό δεν είναι χυδαίο! Δεν είναι γελοίο να κάνει εµπάργκο στον
«ΣΚΑΪ», επειδή βγαίνει ένας δηµοσιογράφος -προσέξτε, γιατί από
εκεί ξεκίνησε αυτό- και λέει ότι θα καρατοµήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός τον Αρχηγό της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής
και µετά από µια ηµέρα αυτό συµβαίνει! Και γι’ αυτό εµείς βάζουµε εµπάργκο και δεν αναλογιζόµαστε µετά από την τροµοκρατική επίθεση χθες, εάν αυτό το πράγµα πρέπει να το ξανασυζητήσουµε. Μιλάµε για κάτι χυδαίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν του φάνηκε χυδαίο και δεν του φάνηκε περίεργο, δεν του
φάνηκε γελοίο, που πριν από δυο χρόνια ο κ. Καµµένος είχε βγει
και έλεγε ότι απορεί πώς δεν έχει ανατινάξει κανείς κανένα κανάλι το οποίο βρίσκεται, ξέρω εγώ, στον Πειραιά ή στο Φάληρο.
Αυτά δεν του φαίνονται χυδαία και γελοία. Του φαίνεται γκρίζο
αυτό το επιχείρηµα. Ο άνθρωπος που εργαλειοποίησε ακόµη και
τα Ελληνικά Ταχυδροµεία!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κυρία Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σήµερα, λοιπόν, διάβαζα
ότι έχει πάρει τέσσερις ειδικούς συµβούλους στα ΕΛΤΑ, τα οποία
ΕΛΤΑ είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, µε 4.200 ευρώ τον
µήνα και 250 ευρώ για καύσιµα και αυτοκίνητο και τηλέφωνο και
ό,τι θέλετε. Τώρα εάν έχει εργαλειοποιήσει και ανθρώπους, όπως
παλιότερα τον κ. Καλογρίτσα ο οποίος στον διαγωνισµό έπαιξε
τον ρόλο τού να βάλει κάποια βοσκοτόπια ως υποθήκη, δεν ξέρω, ή όπως τώρα τον παιδικό του φίλο, τον κ. Πετσίτη, ο οποίος
δεν ξέρω εάν είναι εργαλείο σε εξωχώριες εταιρείες, σε µετοχικά
πακέτα, που παίρνει ξαφνικά υπέρογκες αµοιβές, δεν ξέρω εάν
τους έχει εργαλειοποιήσει και αυτούς. Ας απαντήσει µόνος του.
Εν πάση περιπτώσει µια ηµέρα όλα αυτά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη, εγώ δεν προκρίνω.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι τα δυσάρεστα νέα είναι
ότι η Κυβέρνηση φέρνει άλλον έναν αντιαναπτυξιακό προϋπολογισµό µε άγρια υπερφορολόγηση και πλεονάσµατα. Τα ευχάριστα νέα, όµως, είναι ότι είναι ο τελευταίος. Είναι ο τελευταίος,
γιατί οσονούπω θα φύγετε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να ενηµερώσω το Σώµα για τους οµιλητές και τον
προγραµµατισµό περίπου ως το απόγευµα. Υπολείπονται, λοιπόν, άλλοι έντεκα οµιλητές, δυο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
που δεν µίλησαν χθες και θα µιλήσουν σήµερα και πέντε Υπουργοί, πλην του οικονοµικού επιτελείου, του κ. Χουλιαράκη και του
κ. Τσακαλώτου δηλαδή, που θα µιλήσουν στο τέλος. Άρα οµιλητές, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και Υπουργοί µε έναν υπολογισµό και µε µια σχετική γαλαντοµία στον χρόνο υπολογίζουµε
ότι είναι περίπου στις τρεισήµισι ώρες. Συνεπώς να υπολογίζετε
ότι περίπου στις 14.30’ µε 15.00’ θα ολοκληρωθεί ο κατάλογος
όλων αυτών που προείπα µαζί και οι δευτερολογίες, και θα µείνουν µόνο οι Υπουργοί του οικονοµικού επιτελείου, ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χουλιαράκης, και θα µπούµε στη διαδικασία των
παρεµβάσεων των Πολιτικών Αρχηγών. Περίπου αυτός είναι ο
προγραµµατισµός που κάνουµε και θα τον δούµε στην πορεία.
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Η κ. Ιγγλέζη από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας.
Εάν ακολουθήσω τον συλλογισµό της κ. Ασηµακοπούλου, έτσι
όπως το πάτε, να περιµένουµε µήπως και βοµβιστική επίθεση
στην ΕΡΤ, στην οποία έχει κάνει εµπάργκο το κόµµα της; Ελπίζω
όχι βέβαια. Βάλατε µια φορά βόµβα µόνοι σας στην ΕΡΤ, όταν
την κλείσατε.
Το 2018 φθάνει στο τέλος του και όπως κάθε χρόνο τέτοια
εποχή καλούµαστε να παρουσιάσουµε τη στρατηγική µας για το
επόµενο έτος µέσα από την ψήφιση του προϋπολογισµού.
Φέτος, όµως, υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά σε σχέση µε τα
προηγούµενα χρόνια, καθώς το 2018 ήταν η χρονιά που απέδωσαν οι καρποί των προσπαθειών µας για έξοδο από τα µνηµόνια.
Οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού, µαζί µε τα σταθερά
βήµατα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έπιασαν, λοιπόν, τόπο και έτσι
αρχίζοντας από το 2019, επιστρέφουµε σταθερά σε µια περίοδο
κανονικότητας.
Ο φετινός προϋπολογισµός ο πρώτος µεταµνηµονιακός από
την έναρξη της κρίσης, σηµατοδοτεί, λοιπόν, µια νέα εποχή. Είναι
ο προϋπολογισµός που αναδεικνύει την αναπτυξιακή µας στρατηγική, όχι µόνο για το έτος που έρχεται, αλλά και για τα επόµενα
χρόνια. Ταυτόχρονα προωθεί την κοινωνική συνοχή, καθώς για
πρώτη φορά είµαστε σε θέση να χαράξουµε µε ελευθερία την
κοινωνική µας πολιτική, µια πολιτική που δεν έρχεται σε καµµία
περίπτωση σε αντίθεση µε τους στόχους µας για δηµοσιονοµική
σταθερότητα, δεν έχει σε καµµία περίπτωση τη µορφή παροχολογίας, αλλά πραγµατικών παροχών σ’ αυτούς που επλήγησαν
περισσότερο από την οικονοµική κρίση.
Δυστυχώς για τη Νέα Δηµοκρατία καταρρέει για ακόµη µια
φορά η προσπάθεια τροµοκράτησης του ελληνικού λαού και η
καταστροφολογία. Ο προϋπολογισµός του 2019 -δυστυχώς για
την Αντιπολίτευση- είναι ο προϋπολογισµός που δεν επιβάλλει
νέους φόρους. Αντιθέτως προβλέπει µείωση της επιβάρυνσης
τόσο µέσω της µεσοσταθµικής µείωσης του ΕΝΦΙΑ όσο και µέσω
της µείωσης της φορολογίας νοµικών προσώπων και µερισµάτων. Είναι ο προϋπολογισµός που δεν προβλέπει καµµία περικοπή συντάξεων, οπότε πάει και το αφήγηµα στο οποίο είχε
επενδύσει τόσο πολύ η Νέα Δηµοκρατία. Είναι ο προϋπολογισµός στον οποίο προβλέπεται σωρεία θετικών µέτρων. Δύο χιλιάδες διακόσιες προσλήψεις για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες προσλήψεις εκπαιδευτικών
στην Ειδική Αγωγή, επιδότηση στέγασης µε εισοδηµατικά κριτήρια.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συστρατευόµαστε µε τον
κόσµο της εργασίας. Προσπαθούµε να µειώσουµε την ανεργία
στους νέους. Γι’ αυτό και επιδοτούµε κατά το ήµισυ τις ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη νέων. Γι’ αυτό επεκτείνουµε
τις συλλογικές συµβάσεις και αυξάνουµε τον κατώτατο µισθό.
Γι’ αυτό καταργούµε τον υποκατώτατο µισθό. Γι’ αυτό και ήδη
ψηφίσαµε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε διακόσιες
πενήντα χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες,
αγρότες. Γι’ αυτό και καταργήσαµε το τέλος επιτηδεύµατος για
τους αγροτικούς και σχολικούς συνεταιρισµούς και τις κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Τονίζω ότι µε τα όσα περιγράφω, δεν επιχειρώ να θριαµβολογήσω. Μένει ακόµη να γίνει δουλειά, για να φτάσουµε τη χώρα
µας στο επίπεδο που της αξίζει. Ξεκαθαρίζω, όµως, ότι οι δικοί
µας στόχοι, ο δικός µας πολιτικός σχεδιασµός είναι ριζικά διαφορετικός από αυτόν της Αντιπολίτευσης. Η αναπτυξιακή µας
στρατηγική περιστρέφεται γύρω από ένα αναβαθµισµένο κοινωνικό κράτος, µια αναβαθµισµένη δηµόσια υγεία και δηµόσια παιδεία, µια σύγχρονη και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. Ολοκληρώνουµε έργα µε αναπτυξιακό χαρακτήρα που έπρεπε να
έχουν τελειώσει εδώ και δεκαετίες, όπως το Κτηµατολόγιο, οι
δασικοί χάρτες και ο χωροταξικός σχεδιασµός.
Για πρώτη φορά σε αυτόν τον προϋπολογισµό καταγράφονται
κονδύλια για τη χρηµατοδότηση των προστατευόµενων περιοχών, όπως δεσµευθήκαµε µέσα από το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο που ψηφίσαµε πριν από µερικούς µήνες. Τετραπλασιάζονται
οι πόροι που αφορούν την επιχορήγηση των φορέων διαχείρισης
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προστατευόµενων περιοχών από 450.000 ευρώ σε 2,2 εκατοµµύρια ευρώ. Και αυτό δεν αποτελεί απλή λογιστική καταγραφή
αλλά αποτελεί σαφή εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής, που
αξιολογεί τις περιοχές «NATURA» ως πολύτιµο πόρο για τη χώρα
και χρηµατοδοτεί την προστασία και τη διαχείρισή τους. Ελπίζω
στον προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς, να µπορούµε να
αποτιµήσουµε και τις µόνιµες προσλήψεις των εργαζοµένων
στους φορείς διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών µέσα
από τις διαδικασίες που προβλέπονται, αλλά και προσλήψεις σε
όλους τους κρίσιµους για το περιβάλλον φορείς, όπως η Δασική
Υπηρεσία, η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και άλλοι.
Να σηµειώσω ακόµη ότι η εφαρµογή της υπουργικής απόφασης για τη µείωση της κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας,
έχει φέρει έσοδα που έχουν οδηγήσει στον υπερδιπλασιασµό
των αποδόσεων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης από
5.000.000 ευρώ σε 11.000.000 ευρώ, έσοδα που αποτελούν ξεκάθαρο ανταποδοτικό τέλος. Αυτό σηµαίνει ότι ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης, θα έχει στη διάθεσή του 6.000.000 ευρώ
για να προχωρήσει σε περαιτέρω δράσεις το 2019 για τη µείωση
της χρήσης της πλαστικής σακούλας, ανταποδίδοντας στην κοινωνία τον πόρο αυτό. Πρόκειται για ένα χειροπιαστό παράδειγµα
της εφαρµογής των πολιτικών για την περιβαλλοντική προστασία
και για το πώς η κοινωνία επωφελείται άµεσα από αυτές.
Οφείλω να επισηµάνω, βέβαια, ότι οι δαπάνες για τη δασοπροστασία διατηρούνται στα 6,2 εκατοµµύρια ευρώ και για το 2019.
Ακόµα στον παρόντα προϋπολογισµό προβλέπεται κονδύλι
ύψους 17,5 εκατοµµυρίων ευρώ για χορήγηση έκπτωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας και του Δήµου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών
ορυχείων και σταθµών ηλεκτροπαραγωγής.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, µπορεί ο προϋπολογισµός
του 2019 να είναι ο πρώτος µεταµνηµονιακός προϋπολογισµός
που φέρνουµε στη Βουλή, αλλά έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να
διανύσουµε. Ένα, όµως, είναι απόλυτα βέβαιο. Έχουµε αποµακρυνθεί προ πολλού από τα σενάρια καταστροφολογίας της Αντιπολίτευσης. Η χώρα έχει γυρίσει σελίδα. Ο προϋπολογισµός,
οι στρατηγικές και το νοµοθετικό έργο που προγραµµατίζεται
για το 2019, έχουν στόχο την περαιτέρω σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας, την αναβάθµιση των προϋποθέσεων για τη
βιώσιµη ανάπτυξή της και την ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης
και της αξιοπιστίας της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Αγίου Στεφάνου, το δεύτερο τµήµα αυτή τη φορά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο καθένας από εµάς κάπου, κάποτε, έχει προφανώς βρεθεί να συνοµιλεί µε κάποιο άτοµο που
αρέσκεται να διηγείται εντυπωσιακά κατορθώµατα. Ο τρόπος
αφήγησης αυτών των ατόµων πιθανότατα µας γοητεύει. Και, βεβαίως, δηµιουργούνται αισθήµατα θαυµασµού ή ενδεχοµένως
και αποδοχής, µε έναν τρόπο που σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό
µάς κάνει να σκεφτόµαστε πολλά. Το πρόβληµα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν έρχεται η εποχή των αντιφάσεων, όταν αυτά
τα οποία διηγείται κανείς και τα οποία είναι αξιοθαύµαστα δεν
συναντώνται µε την πραγµατικότητα και όταν χαλάει αυτό το
παζλ της ωραίας αφήγησης, µιας και η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγµατικότητα µέσα από τις αντιφάσεις και µέσα από τις ίδιες τις
διαφορές έρχεται να αποδείξει ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται
δεν είναι πραγµατικά. Προφανώς µιλάω γι’ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αρέσκονται γενικότερα στη µυθοπλασία, στη µυ-

2100

θολογία.
Η πραγµατικότητα και ο λόγος για τον οποίο αναφέρω όλα
αυτά, έχουν ως συγκεκριµένη αναφορά το ότι, αγαπητοί κύριοι
συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε όλα αυτά τα οποία λέτε, στην πραγµατικότητα έχετε επιφέρει την «πολιτική µυθολογία» ως πρακτική
µιας διάστασης, αν θέλετε, που η ίδια η ελληνική κοινωνία ζει.
Σε αυτή την Αίθουσα αυτές τις µέρες της συζήτησης του προϋπολογισµού, του κορυφαίου νοµοσχεδίου κάθε χρόνο για το ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουν ειπωθεί τα πάντα και ακριβώς τα
αντίθετά τους! Είπατε ότι ήταν ορθή η υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης, µιας και από εκεί έπρεπε να αντλήσετε πόρους. Την
ίδια στιγµή είπατε ότι σωστά µειώσατε τη φορολογία, γιατί κάποια στιγµή αυτό έπρεπε να σταµατήσει. Είπατε ότι ήταν σωστή
η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών µε τον γνωστό νόµο Κατρούγκαλου, που ειρήσθω εν παρόδω οδήγησε χιλιάδες νέους
µας στο εξωτερικό εκτός Ελλάδος. Την ίδια στιγµή χαίρεστε και
επαινείτε τον εαυτό σας, που καταφέρνετε να ξηλώνετε τον νόµο
Κατρούγκαλου, καθιστώντας τον ουσιαστικά µια άχρηστη προηγούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Ξέρετε, πριν αναλάβετε την εξουσία, λέγατε ότι θα βγάλετε
την Ελλάδα όρθια από την εποχή των µνηµονίων. Αλήθεια πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία είναι όρθια αυτή τη στιγµή; Πιστεύετε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν καταφέρει µέσα απ’ αυτή
την αδιανόητη υπερφορολόγηση, µέσα από αυτό το απίστευτο
φόρτωµα βαρών, να αισθάνονται ότι απέναντί τους έχουν µια Κυβέρνηση, η οποία τους έχει υπηρετήσει και έχει κάνει τα απαραίτητα βήµατα, ώστε να αισθάνονται ήσυχοι και ασφαλείς; Σε λίγες
µέρες συµπληρώνονται τέσσερα χρόνια ουσιαστικά από τον
χρόνο που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας. Η κοινωνία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, δυστυχώς,
αντί να είναι όρθια, γονατίζει.
Αλήθεια εσείς δεν είστε που λέγατε ότι θα υποστηρίξετε το
κοινωνικό κράτος, ότι θα στηρίξετε τους αδύναµους; Πώς το κάνετε αυτό; Με την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την 1 Ιανουαρίου
2019; Εσείς δεν λέγατε ότι βγαίνουµε από το µνηµόνιο; Πώς γίνεται αυτό; Με την επιπλέον εφαρµογή µέτρων που έχουν αναγωγή σε δεσµεύσεις της χώρας τύπου µνηµονίου; Εσείς δεν
υποσχεθήκατε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έλεγε, ότι θα έρθουν νέες επενδύσεις στη χώρα; Το έλεγε πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς θα γίνει αυτό; Με την περικοπή εκ νέου
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 550 εκατοµµύρια ευρώ;
Εσείς δεν λέγατε ότι θα βγάλετε τη χώρα στις αγορές; Τέσσερις µήνες µετά τη λήξη του τρίτου προγράµµατος όχι µόνο δεν
έχετε βγάλει την οικονοµία της χώρας στις αγορές, αλλά µάλλον
µας έχετε βγάλει από τις αγορές για απροσδιόριστο χρόνο, που
κανείς µας σήµερα δεν γνωρίζει.
Ο Υπουργός των Οικονοµικών βρέθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο «Invest in Greece» στη Νέα Υόρκη και εκεί προσήλθαν
πολλοί επενδυτές. Αναφέροµαι σε ένα δηµοσίευµα έγκριτης εφηµερίδας προ λίγων ηµερών. Όλοι εξέφρασαν εύλογες απορίες,
για το πώς η ελληνική οικονοµία θα µπορέσει, τελικά, να βρεθεί
στις αγορές και θα µπορέσει να ανακάµψει.
Τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, οι
απορίες δεν ήταν απλά εύλογες αλλά έγιναν ισχυρές, και στην
πραγµατικότητα έγιναν δεδοµένα, τα οποία δείχνουν ότι η ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να ανακάµψει.
Σε προηγούµενη οµιλία µου, από το Βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, σας είχα επισηµάνει ότι δεν πρέπει να κουνάτε το δάχτυλο στην Αντιπολίτευση για την περιβόητη δήθεν έξοδο από
τις αγορές. Ξέρετε πολύ καλά ότι το χρονοδιάγραµµα εξόδου
στις αγορές έχει πέσει εκτός. Στην πραγµατικότητα τον Ιανουάριο του 2019 θα βρισκόµαστε εκεί που βρισκόµασταν τον Ιανουάριο του 2018, δυστυχώς όµως µε επιπλέον αβεβαιότητες, µε
πολύ υψηλότερα επιτόκια δανεισµού και, βεβαίως, µε την αίσθηση ότι η ελληνική οικονοµία δεν έχει βρει ακόµα τον δρόµο
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι, ουσιαστικά, το τελευταίο
διάστηµα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι τελικά φεύγετε µε µία συγκεκριµένη
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αναφορά στο αγαπηµένο σας χρώµα. Το αγαπηµένο σας χρώµα
είναι το κόκκινο. Δυστυχώς όλα στην Ελλάδα µε βάση τους οικονοµικούς δείκτες, βρίσκονται στο «κόκκινο». Τα κόκκινα δάνεια
βρίσκονται στο «κόκκινο» -και το ξέρετε καλά- δηµιουργώντας
ασφυξία στο τραπεζικό σύστηµα. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
δηµοσίου βρίσκονται στο «κόκκινο», δίνοντας ουσιαστικά µία αίσθηση ότι το κράτος δεν µπορεί να είναι συνεπές ακόµα και σ’
αυτή τη δύσκολη περίοδο προς τους πολίτες που δίνουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτό. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των πολιτών
προς το κράτος βρίσκονται στο «κόκκινο», και είναι αποτέλεσµα
µιας άγριας υπερφορολόγησης που ειδικά αυτό το χρονικό διάστηµα έχει δηµιουργήσει άλλα δεδοµένα.
Θέλετε να µιλήσουµε για την ανταγωνιστικότητα και τους δείκτες στην οικονοµία; Αυτοί, δυστυχώς, βρίσκονται στο «βαθύ
κόκκινο»! Σε ό,τι αφορά την επιχειρηµατική και οικονοµική ανελευθερία, «κόκκινο βαθύ» και εδώ, «κόκκινο» στην αδιαφάνεια,
«κόκκινο» στην ανεξαρτησία των θεσµών! Δυστυχώς η πατρίδα
µας δεν βρίσκεται στην πορεία ή στην κατεύθυνση που όλοι θα
ελπίζαµε και όλοι θα θέλαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία αναζητά ένα νέο αφήγηµα, όχι ένα νέο αφήγηµα στη λογική του παραµυθιάσµατος που την είχατε υποβάλει από το 2014
και το 2015: «µε τα ωραία, τα ψεύτικα, τα λόγια τα µεγάλα», αλλά
µέσα από ένα αφήγηµα το οποίο θα περιγράφει µε έναν πολύ
συγκεκριµένο τρόπο προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί η ελληνική οικονοµία, για να µπορέσουµε την επόµενη µέρα να δούµε
όλοι αυτό που εµείς ελπίζουµε, δηλαδή πώς και από πού θα προσελκύσουµε πόρους, προς τα πού θα µπορέσουµε να τους κατευθύνουµε, ούτως ώστε η οικονοµική πραγµατικότητα του
µέσου Έλληνα πολίτη να είναι καλύτερη, οι Έλληνες, οι νέοι και
οι νέες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να µπορούν να βρίσκουν
δουλειά εδώ στην πατρίδα µας, να υποστηρίζουν τη δική τους
παρουσία και να υποστηρίζουν τη δική τους ζωή.
Αυτό δεν γίνεται µε την προσπάθεια διαίρεσης της ελληνικής
κοινωνίας. Δεν γίνεται µε τη λογική του διχασµού που συστηµατικά κάποιοι επιχειρούν, προκειµένου να επιβιώσουν πολιτικά. Γίνεται µέσα από µια σοβαρή προσπάθεια και του πολιτικού
συστήµατος, αλλά πολύ περισσότερο όλων ηµών που µπορεί να
το υπηρετούµε, δείχνοντας ότι µόνο µε ενωµένη την ελληνική
κοινωνία, µόνο µέσα από συγκεκριµένους ρεαλιστικούς στόχους
που µπορεί να τίθενται, µπορούµε να πάµε στην επόµενη µέρα.
Αντιλαµβάνεστε ότι όλα αυτά πλέον βρίσκονται σε ένα διαφορετικό από το δικό σας αφήγηµα. Είναι το αφήγηµα της Νέας
Δηµοκρατίας. Είναι το αφήγηµα του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και αυριανού Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο πλέον παρακολουθούν όλο και περισσότερο, όλο
και πιο στενά οι Έλληνες πολίτες.
Προφανώς καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ουρσουζίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα κι εγώ να καταδικάσω µε τη σειρά µου την απίστευτη ενέργεια σε βάρος του
«ΣΚΑΪ» και, ταυτόχρονα, να δηλώσω ότι τέτοιες άθλιες πρακτικές,
το µόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν νερό στον µύλο της φαυλότητας και της διαπλοκής.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, σας αρέσει, δεν σας αρέσει,
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός µετά τα µνηµόνια, στα οποία
εσείς µας βάλατε, µε µεγάλη προσπάθεια θα έλεγα για πολλές
δεκαετίες. Αυτή η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα είναι αυτή που µας
βγάζει από τα µνηµόνια. Αυτό θα γράψει η ιστορία. Αυτή είναι και
η πραγµατικότητα.
Εκείνο που χαρακτηρίζει αυτόν τον προϋπολογισµό, είναι
αναµφισβήτητα η µη περικοπή των συντάξεων, ένα µέτρο που
επιβλήθηκε από το ΔΝΤ και που η ακύρωσή του ήρθε σαν αποτέλεσµα συνετής διαχείρισης και σεβασµού του µόχθου των πολιτών εν τέλει επίτευξης στόχου.
Εργαστήκαµε σκληρά για να γίνει παρελθόν ό,τι παραλάβαµε
το 2015, ό,τι χρεοκόπησε την πατρίδα µας. Ο λαός πλέον έχει
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απτά παραδείγµατα συµπεριφοράς και θα κληθεί να επιλέξει
ανάµεσα σ’ αυτούς που έβγαλαν την Ελλάδα από την ύφεση, µε
την εφαρµογή µίας οικονοµικής πολιτικής που διασφαλίζει την
ανάκαµψη και την κοινωνική συνοχή, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο
τα δηµόσια οικονοµικά, που τίµησαν την εµπιστοσύνη των πολιτών, που δεν λεηλάτησαν, που δεν καταχράστηκαν τον µόχθο και
τις θυσίες τους, και σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και
την έστειλαν στη µνηµονιακή περιπέτεια, που γονάτισαν, που
έστησαν στα έξι µέτρα τη µεσαία τάξη και καταδίκασαν την ελληνική κοινωνία στη φτώχεια και στην οκταετή εξαθλίωση.
Μόνη τους έγνοια είναι να πάρουν τη ρεβάνς, να νικήσουν µε
κάθε κόστος, να δικαιώσουν εκείνους που καταλήστευσαν τον
ελληνικό λαό και που σήµερα εντελώς ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα και αντιδηµοκρατικά τους παρέχουν κάθε δυνατή στήριξη,
χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα, θεµιτά και αθέµιτα. Αυτή είναι η
δηµοκρατία στην οποία πιστεύουν. Έχουν την ευχέρεια, διαθέτουν χρήµα –εύκολο χρήµα- πάντα προσέβλεπαν σ’ αυτό. Είναι
αυτό το «βρώµικο» χρήµα, που τους παρεχόταν απλόχερα για
εξασφάλιση πολιτικής στήριξης. Είναι το ίδιο «βρώµικο» χρήµα
που τώρα στερούνται και κυριολεκτικά λύσσαξαν.
Όµως δεν θα επιτρέψουµε στους επιχορηγούµενους της
«SIEMENS», της «NOVARTIS» και των εθνικών εργολάβων να
ασελγήσουν ξανά σε βάρος του ελληνικού λαού. Πόνταραν όλη
την αντιπολιτευτική τους τακτική στην περικοπή των συντάξεων.
Απαίτησαν από τους θεσµούς, µάλωσαν τον κ. Μοσκοβισί γιατί
αντέδρασε στην περαιτέρω εξαθλίωση των συνταξιούχων και,
κυριολεκτικά, τα έδωσαν όλα και έχασαν. Πρόσβαλαν βάναυσα
τον ελληνικό λαό, αγνοώντας τις θυσίες και την ανταπόκρισή του
στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας από τα τάρταρα
που την είχαν φέρει. Ασέλγησαν πάνω στους Έλληνες πολίτες,
δηλώνοντας ότι η µη περικοπή των συντάξεων, δεν αφορά στις
θυσίες του ελληνικού λαού και στη σφιχτή, χωρίς σπατάλες, διαχείριση του οικονοµικού επιτελείου, αλλά ήρθε ως αντάλλαγµα
της Συµφωνίας των Πρεσπών.
Για να δούµε, λοιπόν, πώς έχουν τα πράγµατα. Τις συνέπειες
αυτής ακριβώς της πολιτικής που ακολουθήσατε για πάρα πολλά
χρόνια, ήρθαµε εµείς να ανατρέψουµε. Θα εξηγήσω ευθύς αµέσως τι εννοώ, ώστε να γίνει κατανοητό πώς περάσαµε από τα
χρόνια των ελλειµµάτων σε πλεόνασµα πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ το 2018 στον ΕΦΚΑ εν µέσω µάλιστα δεινής κρίσης.
Πρώτα απ’ όλα ο εξορθολογισµός µέσα από τη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών βοήθησε πάρα πολλούς ελεύθερους
επαγγελµατίες να ανταποκριθούν. Η ρύθµιση των οφειλών µε
κούρεµα των προσαυξήσεων, µε τις γνωστές εκατό δόσεις,
έδωσε την ευκαιρία επαναδραστηριοποίησης, µείωσης της ανεργίας και αύξησης εσόδων στον ΕΦΚΑ.
Πρέπει τώρα να γίνει µία νέα ρύθµιση. Το ζητά εναγωνίως η
πιάτσα.
Ως προς τη φορολόγηση πράγµατι πρέπει να µειωθεί. Αυτή
είναι η επιλογή µας.
Όσο για σας και τους αγρότες, για τους οποίους τελευταία κόπτεστε πάρα πολύ, θα καταθέσω την ερώτηση που είχατε θέσει
στην τότε Υπουργό, την κ. Βαλαβάνη, η οποία αφορούσε στον
προσδιορισµό του εισοδήµατος, όπου εκτός των τιµολογίων αγοράς-πώλησης –έτσι λέγατε- θα συνυπολογίζονται οι κοινοτικές
αποζηµιώσεις, οι ενισχύσεις, οι άµεσες ενισχύσεις, οι εξισωτικές
αποζηµιώσεις, τα ποιοτικά πριµ. Με αυτόν τον τρόπο, -λέγατετο ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που θα φορολογείται, αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά µε συνέπεια την υπέρµετρη διόγκωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης.
Ερωτούσατε την τότε Υπουργό το εξής: «Προτίθεστε να καταθέσετε άµεσα νοµοθετική ρύθµιση για την απαλλαγή από τη φορολογία των κοινοτικών επιδοτήσεων;».
Ακούστε. Ακόµα και τις αποζηµιώσεις προσλαµβάνατε στον
προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. Θέλετε, µάλιστα, να σας διαβάσω ποιοι υπέγραφαν την ερώτηση; Ήταν οι κύριοι. Χαρακόπουλος, Τσιάρας, Καράογλου, Σκρέκας, Μπουκώρος, Στυλιανίδης, Στύλιος, Σαλµάς, Παναγιωτόπουλος, Κοψαχείλης, Τζαβάρας.
Καταθέτω τη σχετική ερώτηση για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης κα-
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ταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο κοµµάτι στο οποίο προφανώς πρέπει να αναφερθώ, είναι αυτή εδώ η έκθεση. Αυτή εδώ η έκθεση είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπ’ αριθµόν 9
του 2018. Αναφέρεται σε απολύτως αναγκαία έργα, βεβαίως, τα
οποία αφορούν στις υποδοµές, στη βελτίωση των συνθηκών που
επικρατούν στους ελληνικούς δρόµους.
Λέει, λοιπόν, η έκθεση: «Για µόνο τρία έργα, την Ολυµπία οδό,
τον Μορέα και την Κεντρική οδό την περίοδο 2000 - 2014 έχουµε
πληρώσει 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από αυτά που
αναλογούσαν». Διαβάζω χαρακτηριστικά ένα κοµµάτι της έκθεσης: «Η κατασκευή των τριών αυτοκινητοδρόµων στην Ελλάδα
καθυστέρησε σηµαντικά. Αυτό έχει συνέπειες, δεν είναι χωρίς
συνέπειες το αν κυκλοφορεί κάποιος σε ένα δευτερεύον οδικό
δίκτυο ή σε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Τα θύµατα είναι πολύ λιγότερα, είναι 9% στο σύγχρονο οδικό δίκτυο και πάνω από 50%
είναι στο δευτερεύον. Και αυτό έχει και οικονοµικές επιπτώσεις».
Είναι, λοιπόν, και η αναδιαπραγµάτευση, που είχε ως επακόλουθο σηµαντικό πρόσθετο κόστος της τάξεως των 1,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο βάρυνε τον δηµόσιο τοµέα, παρ’ ότι
το αντικείµενο των έργων µειώθηκε σηµαντικά. Μειώθηκε κατά
45% το έργο της Ολυµπίας οδού, στο 55% το έργο της κεντρικής
Ελλάδος.
Συγκεκριµένα από την επαναδιαπραγµάτευση των τεσσάρων
οδικών αξόνων –Ιονία οδός, Ολυµπία, Ε65, Μορέας- συνολικά
εξοικονοµήθηκαν πόροι προς όφελος του Έλληνα φορολογούµενου της τάξεως των 764.477.733 ευρώ.
Άρα αυτό το κοµµάτι και µόνο αντιστοιχεί στο 0,45% του ΑΕΠ,
δηλαδή στο 70% του πλεονάσµατος που σήµερα έχουµε στον
ΕΦΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δείξτε µου για ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή
σας.
Αν δε συνυπολογίσει κανείς, σύµφωνα πάντα µε το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, το γεγονός ότι καταβλήθηκαν επιπλέον 1,2
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ υλοποιήθηκε, όπως είπα πριν, το 55%
και το 45% αντίστοιχα των οδικών αξόνων, καταλαβαίνετε ότι όχι
µόνο οι συντάξεις θα κόβονταν, αλλά το θέµα θα ήταν και αν θα
καταβάλλονταν.
Αυτή ήταν η πραγµατικότητα, η «ζούγκλα του 2014» µε τα success story και τον λαό στην απόγνωση, όπου οι βολεµένοι κρατικοδίαιτοι κηφήνες των ΜΜΕ, της διαπλοκής, ήταν ενωµένοι στον
αγώνα της εξαθλίωσης των Ελλήνων πολιτών, πιστοί στο δόγµα
«η ζωή σου, ο θάνατός µου».
Αυτό άλλαξε οριστικά. Εξασφαλίσαµε την καθολική πρόσβαση
σε ενάµισι εκατοµµύριο ανασφάλιστους πολίτες –το αυτονόητο
και το ωφέλιµο για την ελληνική κοινωνία-, στηρίξαµε τα δηµόσια
σχολεία, το µέλλον, την ελπίδα αυτού του τόπου.
Μειώσαµε τις υπέρογκες επιβαρύνσεις ασφαλισµένων -αυτονόητη ενέργεια για ανάκαµψη- σώσαµε το ασφαλιστικό σύστηµα,
εξασφαλίζοντας την τάξη µε διαρκή αγώνα.
Αποδώσαµε στους πολίτες εκείνο που τους στερήσατε, την
αξιοπρέπεια, σώζοντας δεκάδες χιλιάδες συµπολίτες από την
απόγνωση.
Συµπληρώσαµε τέσσερα χρόνια διοίκησης, χωρίς οικονοµικά
σκάνδαλα και διαπλοκή.
Το αποτέλεσµα είναι οι πολίτες να ανακτούν εµπιστοσύνη
προς τη διοίκηση. Το µεγαλύτερο, το σηµαντικότερο πράγµα που
έχουµε να προσφέρουµε, είναι αυτή η σχέση εµπιστοσύνης πολιτών και διοίκησης.
Ποτέ ξανά δανεικά! Στηριζόµαστε στις δικές µας δυνάµεις,
έχουµε έξοχο πρωτογενή τοµέα, υπέροχες τουριστικές δοµές.
Μπορούµε να συνεχίσουµε έντιµα και καθαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κ. Βρούτση από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συ-

2102

νάδελφοι, ενώνω και εγώ τη φωνή µου, µε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που καταδικάζει την τροµοκρατική
και εγκληµατική ενέργεια εναντίον της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» και του
«ΣΚΑΪ» ουσιαστικά την τροµοκρατική και εγκληµατική ενέργεια
εναντίον της δηµοκρατίας, της πολυφωνίας και της ελευθεροτυπίας. Το µήνυµα είναι ένα: Τα φασιστικά στοιχεία δεν θα νικήσουν, δεν θα φιµώσουν, δεν µπορούν να απειλήσουν, δεν µπορούν να τροµάξουν τη δηµοκρατία.
Ο πολιτικός µου φορέας, η Νέα Δηµοκρατία -και το λέω γιατί
οι στιγµές που ζούµε είναι ιστορικές µπροστά σε αυτά τα άθλια
γεγονότα- είναι ο πολιτικός φορέας που αποκατέστησε τη δηµοκρατία, που πίστεψε και πιστεύει στη δηµοκρατία και στους δηµοκρατικούς θεσµούς. Είναι ο πολιτικός φορέας που λέγεται Νέα
Δηµοκρατία, που έκανε πράξη την εθνική συµφιλίωση.
Έκανε και κάτι πιο σηµαντικό, στην πολιτική ιστορία του τόπου
η Νέα Δηµοκρατία µε τους Βουλευτές της, µε τους πολιτικούς
της Αρχηγούς, από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή ως τον αυριανό
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει πάντα στο αξιακό της
οικοσύστηµα, τη βασική αρχή ότι ο ελληνικός λαός προχωράει
µόνο ενωµένος και όχι διχασµένος.
Πιστεύαµε, πιστεύουµε και θα πιστεύουµε στην ενότητα του
ελληνικού λαού. Και καταδικάζουµε οποιοδήποτε πολιτικό σύστηµα, προσπαθεί να διχάσει και να επενδύσει στον ελληνικό διχασµό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα περί προδοσίας τα καταδικάζετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός -και απευθύνοµαι προς την Κυβέρνηση- δεν είναι µόνο ο τελευταίος του ΣΥΡΙΖΑ, της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, είναι και κάτι άλλο.
Το έτος 2019 -να το θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
και θα το θυµάστε- θα είναι το µοιραίο έτος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι
το έτος - Βατερλό για τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Θα
ηττηθεί κατά κράτος και θα σπάσετε το εξής ρεκόρ: Θα είναι η
πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της χώρας µας, που η Κυβέρνηση θα ηττηθεί σε τέσσερις κάλπες και στις τέσσερις εκλογικές
µάχες.
Θα ηττηθείτε και στις δηµοτικές και στις περιφερειακές και
στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές! Θα είναι η συντριβή
του ΣΥΡΙΖΑ το 2019!
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο χρόνος µετράει, είναι µπροστά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ηρεµήστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όµως στη συνείδηση του ελληνικού
λαού εκτός του ότι θα καταχωρηθείτε ως η Κυβέρνηση που είπε
τα µεγαλύτερα ψέµατα, που ποτέ άλλη τέτοια δεν υπήρξε στο
παρελθόν, θα καταχωρηθείτε και ως η πιο ενδοτική Κυβέρνηση
που γνώρισε ο τόπος.
Είστε η Κυβέρνηση, που στη συνείδηση του ελληνικού λαού
θα καταχωρηθεί -και έχετε ήδη καταχωρηθεί- ότι µετέτρεψε την
Ελλάδα σε ένα απέραντο hotspot.
Είστε η Κυβέρνηση, που στη συνείδηση του ελληνικού λαού
φέρατε αυτή την εθνικά επιζήµια Συµφωνία των Σκοπίων.
Είστε η Κυβέρνηση, που κατάργησε το ΕΚΑΣ των χαµηλοσυνταξιούχων.
Είστε η Κυβέρνηση, που κατάργησε τον ΦΠΑ των νησιών του
Αιγαίου.
Είστε η Κυβέρνηση, που έφερε τις οµαδικές απολύσεις.
Είστε η Κυβέρνηση, η οποία επενδύει στον εθνικό διχασµό.
Και είστε η Κυβέρνηση, που έκανε και κάτι ασύλληπτο. Παρέδωσε τον εθνικό πλούτο της χώρας για ενενήντα εννέα χρόνια.
Παραδείγµατος χάριν στον νοµό µου, τον Νοµό Κυκλάδων, µε
τα δεκάδες, µε τα εκατοντάδες αρχαιολογικά µνηµεία, έχω κάνει
αλλεπάλληλες ερωτήσεις, για να µου πείτε ποιοι από τις δώδεκα
χιλιάδες κωδικούς που έχετε δώσει στο υπερταµείο, ανήκουν στα
µνηµεία, τους αρχαιολογικούς τόπους των Κυκλάδων. Και δεν
απαντάτε. Τι κρύβετε; Θα φανεί, όµως, πολύ σύντοµα.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία µερικών θεµάτων.
Άκουσα τον κ. Τσακαλώτο, µε ένα τροµακτικό θράσος να
απευθύνεται προς την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και να ρω-
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τάει «εάν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, δεν θα µειώνατε τις συντάξεις; Πόσο θα τις µειώνατε;». Ακριβώς αυτό είπε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έρχοµαι, λοιπόν, εδώ να απαντήσω
στον κ. Τσακαλώτο που ήταν το δεξί χέρι του κ. Βαρουφάκη, συνυπεύθυνος για τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας.
Καταθέτω για πολλοστή φορά στην Εθνική Αντιπροσωπεία
αυτό το κείµενο, που είναι ντροπή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
και δείχνει την ευθύνη του. Είναι η πρώτη αναλογιστική µελέτη
του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µας. Βγήκε το 2014
και έχει την υπογραφή των θεσµών.
Αυτή η µελέτη, κυρία Παπανάτσιου Υπουργέ Οικονοµικών, δείχνει ότι δεν χρειάζονταν άλλες περικοπές των συντάξεων. Είναι
η πρώτη µελέτη του συστήµατος, που αποδεικνύει προς τους
συνταξιούχους που µας ακούν, ότι µετά το 2014 δεν χρειάζονταν
άλλες περικοπές των συντάξεων.
Καταθέτω την αναλογιστική µελέτη. Παράκληση να δοθεί προς
τον κ. Τσακαλώτο, προς τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους
να τη διαβάσουν, για να ξέρουν τι µεγάλο έγκληµα έκαναν εις
βάρος των συνταξιούχων της χώρας και της εθνικής οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή έρχοµαι να πω µερικά πράγµατα για τη ζώσα
κατάσταση. Ακούστε: Τα 13,67 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέη των
ασφαλιστικών ταµείων τα εκτοξεύσατε στα 34,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε στοιχεία του ΚΕΑΟ. Ξέρετε ότι έχω την πατρότητα του
ΚΕΑΟ ως Υπουργός Εργασίας, εγώ το δηµιούργησα. Καταγγέλλατε ότι θα το κάψετε και τώρα το χρησιµοποιείτε, αλλά καλά κάνετε και το κρατάτε. Θα είχε τιναχτεί στον αέρα η οικονοµία
χωρίς αυτό.
Καταθέτω αυτό το στοιχείο. Πάρτε το, παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκτοξεύσατε τη µερική απασχόληση στο 62,05% για πρώτη
φορά στην ιστορία της αγοράς εργασίας.
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σύµφωνα µε την έκθεση του ILO, που επικαλείστε, φαίνεται ότι
οι µισθοί το 2014 ανέβηκαν κατά 1,9% και επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 µε
το ILO µειώθηκαν κατά 3,5% οι µισθοί των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα. Το καταθέτω κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω την έκθεση της Eurostat για τη φτώχεια. Η Eurostat
λέει ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη, όσον
αφορά στην αντιµετώπιση της φτώχειας. Το καταθέτω κι αυτό
για να δείξω τη γύµνια σας και την ανικανότητά σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω µια κουβέντα για τον
προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ προς την Εθνική Αντιπροσωπεία, συνολικά. Ο προϋπολογισµός του ΕΦΚΑ, που κατατέθηκε –τον
οποίο καταθέτω,, δικός σας προϋπολογισµός είναι- ακούστε τι
κάνει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρώτον, ενσωµατώνει όλες τις προηγούµενες µειώσεις των
προηγούµενων µνηµονίων. Άρα, µη µιλάτε περί περικοπών των
παλαιότερων. Τις ενσωµατώσατε, µέσω του νόµου Κατρούγκα-
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λου. Τις αφοµοιώσατε, τις κάνατε κτήµα σας.
Δεύτερον, εµφανίζονται οι νέες περικοπές των συντάξεων,
35% στις κύριες συντάξεις. Στον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ του
ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά.
Τρίτον, εµφανίζεται η πολιτική απάτη και η λαθροχειρία του
ΣΥΡΙΖΑ, διότι στον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ, που κατέθεσα, εµφανίζεται ότι δεν υπάρχουν πλεονάσµατα το 2017 και το 2018.
Ελλείµµατα υπάρχουν.
Τέταρτον, ο προϋπολογισµός του ΕΦΚΑ, όπως τον καταθέσατε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το 2019 θα χρειαστεί γενναία χρηµατοδότηση και δεν έχει πλεόνασµα 256 εκατοµµύρια,
όπως λέτε, αλλά θα έχει ένα πολύ µεγάλο έλλειµµα, το οποίο θα
καλύψετε. Προσέξτε: Δεν λέω ότι θα τιναχθεί στον αέρα. Εµείς
δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ να λέµε αµπελοφιλοσοφίες και λόγια του
αέρα. Θα χρηµατοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Καλά θα κάνει, αλλά έχει έλλειµµα.
Έρχοµαι να µιλήσω συγκεκριµένα. Λέτε ότι το 2017 είχατε πλεόνασµα 715 εκατοµµύρια. Εάν κοιτάξετε στον κωδικό 6000, θα
δείτε ότι δώσατε έκτακτη χρηµατοδότηση 1 δισεκατοµµύριο. Ουσιαστικά, πήρατε λεφτά, τα βάλατε και τα εµφανίζετε για πλεόνασµα, ενώ είναι έλλειµµα. Τριακόσια εκατοµµύρια έλλειµµα το
2017 ο ΕΦΚΑ, το 2018 581 εκατοµµύρια πλεόνασµα. Πήρατε 1
δισεκατοµµύριο πάλι, το βάλατε ως έκτακτο έσοδο και παρουσιάσατε ως πλεόνασµα. Λάθος. Έλλειµµα 450 εκατοµµύρια ο
ΕΦΚΑ το 2018. Το 2019 δεν έχετε εµφανίσει -γιατί ξέρετε ότι δεν
θα το χειριστείτε εσείς- 1 δισεκατοµµύριο έκτακτα έσοδα. Εµφανίζετε 245 εκατοµµύρια πλεόνασµα, που δείχνει κάτι για το 2019.
Προκαλώ την Κυβέρνηση. Κρατήστε, λοιπόν, το βίντεο, που το
θέλετε. Ο προϋπολογισµός του ΕΦΚΑ που καταθέσατε θα χρειαστεί αλλαγή πολύ-πολύ σύντοµα. Είναι ένας αλλοιωµένος προϋπολογισµός λαθροχειρίας. Είναι η πρώτη φορά, στην ιστορία
του Υπουργείου Εργασίας, που τολµάει Υπουργός και πολιτικό
σύστηµα να λέει ότι υπάρχουν πλεονάσµατα, όταν -για ακούστε
το επιχείρηµα- το 2017 η συνταξιοδοτική δαπάνη ήταν 25,5 δισεκατοµµύρια και τα έσοδα από εισφορές µόνο 9 δισεκατοµµύρια.
Δηλαδή, έχω ένα άνοιγµα 16 δισεκατοµµυρίων. Δεν είναι ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Είναι αναδιανεµητικό το σύστηµα.
Πού είναι το πλεόνασµα; Δεκαέξι δισεκατοµµύρια βάζω προϋπολογισµό το 2018, 25,2 δισεκατοµµύρια ευρώ η συνταξιοδοτική
δαπάνη. Τα έσοδα, σύµφωνα µε δικά σας στοιχεία, είναι 9,1 δισεκατοµµύρια από εισφορές. Πάλι 16 δισεκατοµµύρια «µέσα» ο
προϋπολογισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση,
ολοκληρώστε. Φτάσαµε στα δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για το 2019: 24,9, δηλαδή 25 δισεκατοµµύρια πάλι, έσοδα 9,5
δισεκατοµµύρια. Ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
Λίγη ντροπή δεν υπάρχει; Προς την Κυβέρνηση απευθύνοµαι.
Να το µεταφέρετε αυτό στην κ. Αχτσιόγλου και στον κ. Πετρόπουλο και σ’ όλο το Υπουργείο Εργασίας που παραπλανά και
τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που µιλάει για πλεονάσµατα, ενώ
έχουµε ελλείµµατα.
Ξεκινήσατε µε ψέµατα, κερδίσατε τις εκλογές µε ψέµατα, συντηρηθήκατε τέσσερα χρόνια µε ψέµατα, θα χάσετε πάλι µε ψέµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χαρίλαος Τζαµακλής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός για το έτος
2019 έρχεται µετά την ολοκλήρωση του τριετούς προγράµµατος
οικονοµικής προσαρµογής και την έξοδο της χώρας στις αγορές
και πέντε σχεδόν µήνες µετά τη συµφωνία για την ελάφρυνση
του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
Ο προϋπολογισµός του 2019, µετά από µία δεκαετία περίπου,
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός, που δεν περιέχει µέτρα δηµοσιονοµικών περιορισµών, αλλά µέτρα δηµοσιονοµικής επέκτασης. Περιέχει αντίµετρα, χωρίς µέτρα. Όχι µόνο δεν περιλαµβάνει το µέτρο της περικοπής των συντάξεων, αλλά εκκινεί µέσα
στο 2019 ένα πακέτο αντίµετρων που ολοκληρώνεται το 2022.
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Στόχος της Κυβέρνησης είναι η σταδιακή ανταπόδοση των θυσιών σ’ αυτούς που «πλήρωσαν το µάρµαρο», εν τέλει, µε τρόπο
ασφαλή, βιώσιµο και κοινωνικά δίκαιο.
Η Αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η χώρα µόνον τυπικά βγήκε
από το πρόγραµµα και ότι ουσιαστικά, παραµένει κλειδωµένη
στη µνηµονιακή γραµµή. Η Κυβέρνηση εξηγεί µε πράξεις τι σηµαίνει η έξοδος από τα µνηµόνια. Σηµαίνει την επαναφορά των
συλλογικών συµβάσεων, σηµαίνει τη µετατροπή των συµβάσεων
τριών χιλιάδων εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι» από ορισµένου σε αορίστου χρόνου. Σηµαίνει την πρόσληψη ως µονίµων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων προσώπων
για την ειδική αγωγή. Πρόκειται για εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς και για λοιπό εξειδικευµένο προσωπικό, που πλέον δεν θα
συνάπτουν συµβάσεις ορισµένου χρόνου και εποµένως, δεν θα
τελούν υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας. Σηµαίνει την
επιδότηση ενοικίου, που επαναπροσδιορίζεται µε πιο στοχευµένα
κριτήρια. Σηµαίνει τη µείωση κατά 1/3 των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες, για αυτοαπασχολούµενους
και για αγρότες. Σηµαίνει την εφαρµογή της ελάχιστης εισοδηµατικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Σηµαίνει την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των
νέων. Σηµαίνει τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά ποσοστό 10% µεσοσταθµικά και κατά ποσοστό 30% για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Αυτό αφορά 3,5 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες, δηλαδή το
60% των ιδιοκτητών. Σηµαίνει τη µικρή, έστω µείωση του φόρου
εισοδήµατος. Σηµαίνει τη µείωση της ανεργίας, που ήδη βρίσκεται στο 18,6% από το 27% το 2015. Σηµαίνει την κατάργηση του
ένα προς ένα στις προσλήψεις του δηµοσίου για την κάλυψη των
επειγουσών αναγκών, που τα µνηµόνια προκάλεσαν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Η δηµοσιονοµική επέκταση, που διοχετεύεται σε κοινωνικά
µέτρα ανακούφισης των ασθενέστερων, κινείται µέσα στα όρια,
που θέτει ο διαθέσιµος δηµοσιονοµικός χώρος του 2019 και συνεπώς, είναι πλήρως συµβατή µε τον δηµοσιονοµικό στόχο της
χώρας. Έτσι δεν διασπαθίζεται το σηµαντικό κεφάλαιο δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας, που µε τόσο κόπο συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια από τις θυσίες των πολιτών.
Οι στόχοι ξεπεράστηκαν και αυτό δίνει στην Κυβέρνηση περιθώριο απόδοσης µέρους του υπερπλεονάσµατος, µε τη µορφή
κοινωνικού µερίσµατος, ύψους 710 έως 720 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτό, όµως, που έχει µεγαλύτερη σηµασία από τα ποσοτικά
στοιχεία και τους αριθµούς, είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
οικονοµίας σήµερα, που καταδεικνύουν ότι έχουµε εισέλθει σε
σταθερή τροχιά ανάκαµψης. Παρατηρείται αύξηση του ΑΕΠ, η
οποία προκύπτει από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
από τη συνεισφορά των επενδύσεων στο ΑΕΠ και από την αύξηση των εξαγωγών.
Ιδιαίτερα θετικός οιωνός για τις προοπτικές του 2019 είναι η
διψήφια αύξηση των καθαρών εξαγωγών, που παρουσίασαν
ρεκόρ δεκαετίας και η αναµενόµενη αύξηση των τουριστικών επισκέψεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει στα τέσσερα περίπου χρόνια, που κυβερνά ότι ολοκληρώνει
µε σταθερότητα τους στόχους της. Έχει αποδείξει ότι πολιτεύεται µε υπευθυνότητα για τη χώρα. Έχει αποδείξει ότι πολιτεύεται
µε ευαισθησία και µε δικαιοσύνη για την κοινωνία και για τον
κόσµο της εργασίας. Έχει ανακτήσει την απολεσθείσα αξιοπιστία
της χώρας, έναντι των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
έναντι του διεθνούς παράγοντα. Έχει αποδείξει ότι καταπολεµά
µε συνέπεια τη διαφθορά και τη διαπλοκή, παρά τα εµπόδια που
συναντά. Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός θα την εµπιστευτεί και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Βορίδης έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα απ’ όλους –και αυτό
είναι ευχάριστο- την απερίφραστη καταδίκη της τροµοκρατικής
ενέργειας, που έγινε εναντίον του ΣΚΑΪ.
Βέβαια, για µια κυβέρνηση η καταδίκη δεν είναι αρκετή. Η κα-
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ταδίκη είναι µία πολιτική δήλωση. Έχει την αξία της. Αλλά για µια
κυβέρνηση δεν είναι αρκετή, γιατί οφείλει να συλλάβει, να οδηγήσει στον δικαστή και να τιµωρηθούν αυτοί οι οποίοι το έχουν
κάνει. Άρα, αυτό είναι ζητούµενο.
Άκουσα, όµως και ότι στεναχωριέστε, γιατί ο κ. Αλαφούζος
σάς κατονόµασε ως ηθικούς αυτουργούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Αγανακτούµε, όχι στεναχωριόµαστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αγανακτεί ο συνάδελφος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εξοργιζόµαστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άλλος συνάδελφος εξοργίζεται. Μην
καταγράψω την ποικιλία των συναισθηµάτων, δεν είναι εκεί το
νόηµα.
Ηθικός αυτουργός είναι αυτός, ο οποίος µε πειθώ και φορτικότητα, κατέπεισε κάποιον να κάνει παράνοµη πράξη. Αυτά
ισχύουν στο ποινικό δίκαιο. Προφανώς, εδώ δεν χρησιµοποιείται
η λέξη και ο χαρακτηρισµός, µε την έννοια του ποινικού δικαίου.
Χρησιµοποιείται πολιτικά. Γιατί;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Άρα, ποινικοποίηση της πολιτικής.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Χρησιµοποιείται πολιτικά, γιατί -θα
συµφωνήσετε όλοι- η τροµοκρατία έχει ένα έδαφος, πάνω στο
οποίο καλλιεργείται και υπάρχουν συγκεκριµένα µηνύµατα, που
κάθε φορά η κυβέρνηση –η κάθε κυβέρνηση- στέλνει απέναντι
στο φαινόµενο. Και εσείς έχετε στείλει µηνύµατα. Στείλατε µήνυµα, όταν καταργήσατε τις φυλακές τύπου Γ’, που είναι για να
κρατούνται οι τροµοκράτες. Στείλατε µήνυµα! Στείλατε µηνύµατα, χορηγώντας άδειες σε καταδικασµένους τροµοκράτες.
Στείλατε µήνυµα! Στείλατε µήνυµα, όταν έχετε υποβαθµίσει τα
ζητήµατα ασφαλείας και τις πολιτικές ασφάλειας. Στείλατε µήνυµα.
Όχι µόνο αυτό, αλλά ανοίγει εδώ µία περαιτέρω συζήτηση, ενδιαφέρουσα. Ένας τροµοκράτης πώς γίνεται; Ξυπνάει µία ωραία
µέρα ένας άνθρωπος, από εκεί που ήταν κανονικός, πήγαινε στη
δουλειά, αποφασίζει να φτιάξει εκρηκτικά και πηγαίνει να βάλει
βόµβες; Έτσι γίνεται ένας τροµοκράτης; Δεν έχει µία διαδροµή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Για πείτε µας, που
ξέρετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μου αρέσει, συνάδελφοι, που κάθε
φορά, όταν ανακύψουν τα ζητήµατα αυτά, θέλετε να συζητήσουµε για το τσεκούρι. Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση να συζητήσουµε -πολύ ευχαρίστως- αλλά θα συζητήσουµε πάλι για όλο
το πλαίσιο της βίας της άκρας Αριστεράς, της τροµοκρατίας της
άκρας Αριστεράς, της βίας στα πανεπιστήµια, της ανοµίας των
επιθέσεων που έχει δεχθεί ο καθένας από εµάς από αυτούς τους
τραµπούκους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ποιο θέµα είναι αυτό, δηλαδή; Ποιο τσεκούρι; Δεν καταλαβαίνουµε τι λέτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, λέω στους συναδέλφους σας,
κύριε Φίλη. Ρωτήστε να σας εξηγήσουν. Έχουµε δεδοµένα στη
συζήτησή µας, γι’ αυτό την προχωράµε πιο γρήγορα. Δεν λέµε
όλη την ιστορία από την αρχή.
Άρα, λοιπόν, έρχοµαι στο συγκεκριµένο. Ο βίαιος εξτρεµισµός
και η ριζοσπαστικοποίηση, που οδηγούν στην τροµοκρατία –παρεµπιπτόντως, χρησιµοποιώ όρους του Συµβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ από ψηφίσµατα που έχει ψηφίσει και η δική σας Κυβέρνηση, ήταν οµόφωνη, δεν λέω «µόνο», αλλά καλώς τα στήριξε
και η δική σας Κυβέρνηση- έχουν ένα υπέδαφος, στο οποίο καλλιεργούνται. Ο λόγος µίσους και η στοχοποίηση αποτελούν βασικούς λόγους ανάπτυξης του εξτρεµισµού, που οδηγεί στην
τροµοκρατία.
Να σκεφτείτε, λοιπόν, τις ευθύνες σας, εν προκειµένω και τις
πολιτικές ευθύνες, που έχετε, για τη στοχοποίηση, για τους λόγους µίσους, για τους «γερµανοτσολιάδες», για το «ή εµείς ή
αυτοί» και όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο έχετε δηµιουργήσει,
πάνω στο οποίο προφανώς εκτρέφεται και καλλιεργείται µια ορισµένη εξτρεµιστική συµπεριφορά, που σε ορισµένες στιγµές
µπορεί να οδηγήσει και στην τροµοκρατία. Αυτή είναι, λοιπόν, η
ευθύνη σας και σας εξήγησα την έννοια της ηθικής αυτουργίας,
γιατί παραπονιέστε γι’ αυτό.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό: τι είναι ο προϋπολογισµός
αυτός; Συµπύκνωµα µιας τετραετούς πορείας. Θα έλεγα ότι το
πιο ωραίο, που µπορεί να θυµηθεί κανείς, κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, ξέρετε, το έχει πει πάλι -για µία ακόµη φορά- ο κ. Πολάκης: «Τέσσερα χρόνια πρώτη φορά Αριστερά». Κλείνουν και
πρέπει να κάνεις απολογισµό. Με όλο αυτό το φορτίο που εσείς
επικαλείστε ότι έχει η Αριστερά, δηλαδή οι άνθρωποι µε τις
σπουδαίες ιδέες, οι ανιδιοτελείς, αυτοί µε την προσφορά στον
συνάνθρωπο, που τους διώκανε και τους κυνηγούσαν και ήταν
κατατρεγµένοι και αδικηµένοι και όλο είχαν κάτι φοβερά έξυπνο
και καλό να κάνουν, αλλά το κακό σύστηµα δεν τους άφηνε να
το κάνουν, επιτέλους ήρθαν στην εξουσία και έκατσαν και τέσσερα χρόνια και πρέπει να κάνουν απολογισµό. Και τι είπε ο
µέγας Πολάκης; Να βάλουµε και κανέναν στη φυλακή, γιατί αλλιώς δεν κερδίζουµε εκλογές.
Μετά από τέσσερα χρόνια εξουσίας, εκείνο που περιµένετε για
να κερδίσετε εκλογές και να πείσετε τον ελληνικό λαό να σας ψηφίσει ξανά, είναι µπας και φυλακίσετε κανέναν πολιτικό σας αντίπαλο. Πώς σας φαίνεται αυτό για απολογισµό της Αριστεράς;
Τραγωδία, έτσι; Τραγωδία, όµως, που ζει ο ελληνικός λαός. Διότι,
τι µένει ως αποτύπωµα; Ξέρετε τι µένει; Ως αποτύπωµα µένει το
υπερταµείο και η δέσµευση της δηµόσιας περιουσίας για εκατό
χρόνια -ποιος το περίµενε- κάτι που ζητήθηκε από όλους και που
δεν δόθηκε από κανέναν. Μένει το αντάλλαγµα για την εκχώρηση
της κληρονοµιάς µας στη Μακεδονία. Αυτό το αντάλλαγµα µένει
και αποτύπωµα, που θα σας συνοδεύει για πάντα, αυτή η συµφωνία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για τον Βέµπερ την κάναµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ντροπή σας!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς το λέτε αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Εγώ το είπα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί το λέτε αυτό; Γιατί πρέπει να
ντρεπόµαστε, κατά τη γνώµη σας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τη συναλλαγή, µε ποιον την
κάναµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, τι θέλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, προκαλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Να κάνει ο κ. Βορίδης
δεκαπεντάλεπτη οµιλία; Με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα γίνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Προκαλεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Παπαδόπουλε, µια τοποθέτηση δεν µπορεί να σας προκαλεί. Πρέπει να έχετε, εσείς, δηµοκράτης άνθρωπος, ανοχή σε απόψεις που ακούγονται. Εσείς δεν
κάνει να εξεγείρεστε. Θα τις ακούσετε και θα απαντήσετε.
Άρα, βεβαίως είναι αντάλλαγµα και µάλιστα, κατάπτυστο αντάλλαγµα. Γιατί; Διότι έρχεστε, για να εξασφαλίσετε την ακύρωση του µέτρου, που εσείς έχετε νοµοθετήσει για τις συντάξεις, το οποίο πανηγυρίζετε ότι απονοµοθετήσατε, µε την έγκριση και σε συνεννόηση, προφανώς, όλων αυτών που σας επέβαλαν –λέτε- να το νοµοθετήσετε. Ναι, γιατί σας το ξε-επέβαλαν;
Σας το ξε-επέβαλαν σε µία συγκυρία, που ξαφνικά είστε οι αγαπηµένοι όλου του ευρωπαϊκού κατεστηµένου. Μελίρρυτοι όλοι
οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι για τον κ. Τσίπρα. Από «επαναστάτης», «ανατροπέας», «Φιντέλ Κάστρο», «Τσε Γκεβάρα» της Μεσογείου, ξαφνικά «εξηµερωµένο κατοικίδιο», «περιφερόµενος στις
ευρωπαϊκές αυλές» να δείχνουν τι καλός αριστερός έγινε, τι
καλός και υποδειγµατικός Ευρωπαίος, τι φρόνιµος! Ε, ένα δωράκι, µιας που τακτοποίησε το θέµα των Σκοπίων, να µην πάρει;
Και στεναχωριέστε για το αντάλλαγµα; Στεναχωριέστε, που το
λέµε και δεν στεναχωριέστε που το κάνατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κάτι πιο πιστευτό ίσως;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό που αποµένει ως κληρονοµιά
είναι το τσάκισµα της µεσαίας τάξης, η βαριά φορολογία, οι
εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, οι µειώσεις των συντάξεων,
το υπερταµείο, η ανοµία, το χάος στα πανεπιστήµια, οι αποφυλακίσεις επικίνδυνων εγκληµατιών που σκοτώνουν ανθρώπους.
Άρα, λοιπόν, αυτή είναι η κληρονοµιά. Αυτή είναι η κληρονοµιά
του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον, αρχίζει η ώρα που συµβαίνει το εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Βορίδη, ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτή
είναι η πιο ωραία στιγµή και η πιο ενδιαφέρουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ναι, αλλά να ολοκλη-
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ρώσουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι η ώρα, που οι πολίτες ξέρετε
τι ρωτάνε; Με υποµονή πια, µια εκκωφαντική υποµονή ρωτάνε:
«Πότε θα φύγουν επιτέλους;»
Η ώρα που φεύγετε ζυγώνει. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στρατηγική και ένα θετικό θα µείνει από τη διακυβέρνησή σας. «Από
την πρώτη φορά Αριστερά», ο λαός µας θα πει: «Ποτέ ξανά Αριστερά».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, κ. Νίκος Παππάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Νοµίζω ότι η τοποθέτηση του
προλαλήσαντα κάνει πάρα πολύ εύκολο, το να θεµελιωθεί η
άποψη ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει µετατραπεί στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό των καιρών µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μίσος για την Αριστερά, όχι λόγω κοινού καλού. Προσέξτε. Ο
κ. Βορίδης τελείωσε µε µια φράση, η οποία µέχρι πρότινος ευδοκιµούσε στα χείλη των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, κύριε
Βορίδη. Δείτε τα πρόσφατα Πρακτικά. Όλα τα είπατε, το πόσο
εµείς έχουµε καταστρέψει τη χώρα. Θα τα πούµε.
Μήπως, όµως, θα ήταν και ευκαιρία, επειδή έχετε ακόµα οµιλητές, να µας πείτε και ποια είναι τα θεσµικά µέτρα, τα οποία
πρέπει να λάβετε, για να µην ξανακυβερνήσει η Αριστερά, για να
µην ξαναγίνει αυτό, δηλαδή για να γίνει πράξη το σύνθηµά σας:
«Ποτέ ξανά Αριστερά»; Έχουµε και διαδικασία Αναθεώρησης του
Συντάγµατος, θα σας ακούγαµε µε πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
Επανήλθατε βεβαίως, και στη θεωρία περί ανταλλαγής, συντάξεις για Μακεδονικό. Τι καταλαβαίνει ο λαός από αυτό; Καταλαβαίνει ότι, εάν ο µη γένοιτο, η δική σας παράταξη ήταν στην
κυβέρνηση, θα είχαµε και το Μακεδονικό άλυτο και τις συντάξεις
κοµµένες. Αυτή ήταν η προοπτική. Και οι συντάξεις θα ήταν κοµµένες, διότι ήταν στο πρόγραµµά σας και το Μακεδονικό θα ήταν
άλυτο, διότι κάποιοι κύριοι από την παράταξή σας και εσείς βεβαίως κάνετε καριέρα πάνω σε αυτό το ζήτηµα.
Νοµίζω, όµως, ότι εδώ πέρα θα πρέπει να σταθούµε και στο
γεγονός ότι αναπαρήχθησαν από αυτό το Βήµα χυδαιότητες και
αθλιότητες, οι οποίες εκστοµίστηκαν εχθές από τον ιδιοκτήτη
του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ κ. Αλαφούζο. Και αυτό νοµίζω ότι
είναι θλιβερό για την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας.
Η βοµβιστική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθµό είναι απολύτως
καταδικαστέα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι αποτρόπαια, είναι
απεχθής και καταδικάζεται χωρίς αστερίσκους και «ναι µεν,
αλλά». Και οι αθλιότητες, οι οποίες εκστοµίστηκαν εχθές δεν έχουν απολύτως καµµία σηµασία. Εµείς είµαστε ακλόνητα στο
πλάι των εργαζοµένων. Είµαστε ακλόνητα απέναντι σε όποιον
επιλέγει τη βία, βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και επιχειρεί
να τραυµατίσει τη δηµοκρατία µας.
Ακούστηκε, επίσης «ποια θα είναι η κληρονοµία της Αριστεράς
και ποιος θα είναι ο απολογισµός;». Ποιος θα είναι ο απολογισµός; Το 27% ανεργία µε το 18%. Και λένε κάποιοι από εσάς ότι
η ανεργία έπεσε επειδή υπάρχει µετανάστευση.
Υπάρχουν τριακόσιες πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Από εκεί ξεκινήσαµε και τι παραλάβαµε; Παραλάβαµε εκτροχιασµένα δηµοσιονοµικά, συσσωρευµένο και άλυτο χρέος και αυτήν
τη στιγµή η Ελλάδα έχει και τακτοποιηµένα τα δηµοσιονοµικά
της και ένα προφίλ χρέους, που έχει τη µεγαλύτερη ωρίµανση
στο κόσµο -σηµειώστε το, ψάξτε το και δείτε το- και τις χαµηλότερες χρηµατοδοτικές ανάγκες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά κάνουµε, µε τις βαριές κληρονοµιές που άφησε η διακυβέρνηση η δική σας και στα εθνικά θέµατα και στην οικονοµία. Η
Κυβέρνηση αυτή ήρθε για να λύσει προβλήµατα και θα τα λύσει.
Θα µπορούσαµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ήµασταν σήµερα εδώ και να συζητάµε για επεκτατικούς προϋπολογισµούς
εντός του Κοινοβουλίου και να συζητούν οι πολίτες για το πόσα
θα πάρουν και πόσο θα ελαφρυνθούν, εάν δεν είχε συντελεστεί
η πολιτική αλλαγή του 2015;
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Όχι, όχι και ξανά όχι. Διότι η δική σας προοπτική ήταν απολύτως καθαρή µπροστά στον κόσµο. Και εάν θέλετε ιστορικά συµπεράσµατα, το κεντρικό είναι ένα: Στην Ελλάδα εφαρµόστηκαν
δύο συνταγές, κατά τη διάρκεια της κρίσης, η µία συνταγή, η
οποία διέλυσε την κοινωνία και εκτόξευσε την ανεργία και την
πήγε στο 27% και µία συνταγή, η οποία σταθεροποίησε την οικονοµία, έστησε και στην κοινωνία στα πόδια της και ρίχνει την
ανεργία συστηµατικά.
Πυκνώνουν τα θετικά σηµάδια για την οικονοµία, από όλες τις
µεριές: Θετικό εµπορικό ισοζύγιο, άνοδος στις εξαγωγές, αύξηση του κύκλου εργασιών στη µεταποίηση, αύξηση στον τουρισµό, αύξηση στο εµπόριο.
Πόθεν προκύπτει η καταστροφολογία; Να σας πω από πού
προκύπτει. Προκύπτει από τη µεγάλη σας µαταίωση, διότι εσείς
ζείτε ένα µετατραυµατικό σοκ, το σοκ της απόλυτης µαταίωσης.
Είχατε ντυθεί το κόµµα του ευρώ από το 2012 και µετά, λέγατε
ότι αυτή η παράταξη θα βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Δεν συνέβη αυτό.
Και τι κάνετε αυτήν τη στιγµή; Επανεφεύρετε τον εαυτό σας,
τον επαναθεµελιώνετε, φεύγει η κουρτίνα του ευρώ από µπροστά και τι µένει; Μένει η ακραία δεξιά ρητορική και θέση και θεµέλια προγράµµατος, όπως το ασφαλιστικό Πινοσέτ, όπου
έχουµε τώρα τον ΕΦΚΑ και έχει σύνθηµά του: «Όλοι µαζί πιο δυνατοί», άµα πάµε στο δικό σας ασφαλιστικό, το ασφαλιστικό σύστηµα θα έχει σύνθηµα: «Ο σώζων εαυτόν, σωθήτω».
Έχουµε τον ΕΝΦΙΑ που είπατε να τον πληρώνουν οι δήµοι, άρα
οι πλούσιοι δήµοι να µπορούν να κάνουν δουλειά στις υποδοµές,
οι φτωχοί να µην κάνουν.
Έχετε βέβαια και την αντίθεσή σας στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, διότι και αυτές είναι ιδεοληψίες της Αριστεράς και κατάλοιπα της Μεταπολίτευσης, όπου η άκρα Δεξιά υπέστη συντριπτική και χρόνια ιδεολογική και πολιτική ήττα και απονοµιµοποιήθηκε πλήρως στα µάτια του ελληνικού λαού.
Αυτά είναι τα θεµέλια του προγράµµατός σας και αυτά δεν
είναι τα ελληνικά θεµέλια απλώς, είναι και τα ευρωπαϊκά. Και δεν
είναι τυχαία η γειτνίαση και η συµµαχία σας µε τον κ. Όρµπαν
και τον κ. Βέµπερ -καθόλου τυχαία- µε τις δυνάµεις, οι οποίες για
το µεταναστευτικό, για το οποίο είστε λαλίστατοι, λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να υφίσταται όλη την πίεση και όλο το βάρος από
µόνη της απέναντι στα προσφυγικά κύµατα.
Αυτή είναι η ραγδαία µετάλλαξη, την οποία έχετε υποστεί και
έχει πάρα πολύ σαφή αποτύπωση σε πρόσωπα αυτή η µετάλλαξη. Και αυτό είναι κάτι, το οποίο πρέπει να το κρίνουν οι προοδευτικοί πολίτες, διότι απέναντι σε µια τέτοιου τύπου Δεξιά, η
οποία απειλεί να γυρίσει τη χώρα πίσω και στα εθνικά θέµατα και
στην οικονοµία και σε µια σειρά από ζητήµατα, χρειάζεται ένα
µεγάλο προοδευτικό µέτωπο, το οποίο θα είναι ξανά πλειοψηφικό στις εκλογές του Σεπτέµβρη του 2019 και θα εγγυηθεί ακριβώς τη συνέχιση αυτής της πορείας.
Διότι µας ακούει ο κόσµος, µας ακούει και ο αγρότης και ο
ελεύθερος επαγγελµατίας, του οποίου οι εισφορές θα µειωθούν
κατά 1/3. Μας ακούν οι µικροϊδιοκτήτες, των οποίων ο ΕΝΦΙΑ θα
µειωθεί κατά 30%. Οι τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι στον επισιτισµό, οι οποίοι µε την επέκταση της συλλογικής σύµβασης θα
έχουν αύξηση στον µισθό. Και αυτό ιδεοληψία της Αριστεράς
είναι;
Μας ακούν, ακόµα και άνθρωποι των επιχειρήσεων, οι οποίοι
βλέπουν ότι ψηφίζεται η αποκλιµάκωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.
Συνεπώς, νοµίζω ότι το αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας µπορεί να καλλιεργηθεί σε κάποια τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά έρχεται σε σύγκρουση πραγµατικά, µε αυτό που συµβαίνει στην
ελληνική κοινωνία και πολλαπλασιαστικά πλέον, αισθάνεται και
ο κόσµος ότι τα πράγµατα βελτιώνονται και το βλέπει και στην
οικονοµική του κατάσταση.
Θα µιλήσω δύο λεπτά για τα θέµατα του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι στην καρδιά του µοντέλου της νέας ανάπτυξης, την
οποία η Κυβέρνησή µας έχει θεµελιώσει και υπηρετεί. Αυτές τις
ηµέρες έχουµε πάρα πολύ σοβαρά βήµατα σε δύο κεφαλαιώδη
έργα. Ο συνολικός προϋπολογισµός των ψηφιακών έργων που
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κάνουν όλοι οι φορείς του δηµοσίου ανέρχεται γύρω στα 800
εκατοµµύρια. Γίνονται, λοιπόν, γοργά βήµατα, συντονισµένα
αυτήν τη φορά, στο πλαίσιο της εθνικής ψηφιακής πολιτικής περί
τα διακόσια είκοσι έργα, αλλά έχουµε δύο έργα, τα οποία προχωράνε πάρα πού γρήγορα.
Σήµερα, έχουµε ανάδοχο για το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δηµόσιο. Είναι ένα έργο, το οποίο θα εξοικονοµήσει 400 εκατοµµύρια ευρώ για τον Έλληνα φορολογούµενο και θα αποτελέσει τη βάση για τη εθνική ψηφιακή πύλη, η
οποία θα είναι το καίριο χτύπηµα στη γραφειοκρατία και στις
ουρές των πολιτών και των επιχειρήσεων, όταν συναλλάσσονται
µε το δηµόσιο.
Το δεύτερο έργο, του οποίου ο διαγωνισµός θα βγει τις επόµενες µέρες, είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του γεωργικού
τοµέα. Και θέλω και από αυτό το Βήµα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χόγκαν, ο οποίος σε δηλώσεις του πριν από λίγες µέρες
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου τον υποδεχθήκαµε
εγώ και ο συνάδελφος Υπουργός, ο κ. Αραχωβίτης, είπε ότι η Ελλάδα πλέον, αποτελεί πρότυπο και µοντέλο στην προσπάθεια ψηφιακού µετασχηµατισµού του γεωργικού τοµέα µε το πρόγραµµα της «Γεωργίας Ακριβείας», το οποίο θα απλωθεί στη µισή καλλιεργήσιµη γη της Ελλάδας και θα αφορά δεκαπέντε εκατοµµύρια στρέµµατα.
Στο Υπουργείο -βεβαίως και θα το γνωρίζετε, αν και δεν θέλετε
να το θυµάστε- πλέον υπάρχουν κανονικές και τυπικές άδεις για
τα τηλεοπτικά κανάλια. Υπάρχει µια πάρα πολύ σοβαρή και παραγωγική προσπάθεια πλέον για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών. Σχεδόν τριάντα οπτικοακουστικές παραγωγές έχουν µπει στο πρόγραµµα ενίσχυσης και ενισχύονται από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µε 35% επί των δαπανών
που γίνονται στην Ελλάδα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα λεφτά τα δώσανε, κύριε
Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Βεβαίως και πληρώνουν, κύριε
Νικολόπουλε. Έχουν πληρώσει και πληρώσανε και πριν τη διαδικασία των αδειών, διότι οι προηγούµενοι είχαν ψηφισµένους
νόµους, οι οποίοι προέβλεπαν φόρους, που δεν καταλογίζονταν.
Εµείς έχουµε εισπράξει 150 εκατοµµύρια ακόµα και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης από τον φόρο διαφήµισης
και από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να δώσουν και για τα δάνειά
τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Αυτή είναι η διαφορά πρακτικής.
Επειδή τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα να κλείσω µε το εξής:
Μπαίνουµε στη νέα χρονιά, µε έναν και µόνο αποκλειστικό και
ξεκάθαρο στόχο. Και στη νέα χρονιά θα αναµετρηθούν ακριβώς
δύο προοπτικές και δύο πρακτικές. Και δικαιούµαστε, επειδή
ακριβώς δεν έχετε αλλάξει ούτε κεραία από όσα είχατε κάνει
στην προηγούµενή σας διακυβέρνηση, να πούµε το εξής: Δύο
συνταγές δοκιµάστηκαν και αυτές οι δύο συνταγές θα βρεθούν
ενώπιον του ελληνικού λαού, ο οποίος στο ψηφοδέλτιο επάνω
στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2019 θα έχει και το ασφαλιστικό του σύστηµα και το εισόδηµά του και τα δικαιώµατά του
στην εργασία και τον φόρο, που θα πληρώνει για το ακίνητό του
και ξέρει και θα κρίνει. Και τότε είναι ακριβώς, που ο ελληνικός
λαός θα εγγυηθεί ότι η πορεία, η οποία έριξε την ανεργία από το
27% στο 17% θα συνεχιστεί και στο τέλος της επόµενης τετραετίας, η προοδευτική διακυβέρνηση, η δική µας, την ανεργία θα
την έχει πάει στο 7% και δεν θα επιτρέψει ο ελληνικός λαός να
επιστρέψει στις δικές σας πολιτικές, για να επιστρέψει και η
ανεργία στο 27%.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Φίλης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσθέτω και τη δική µου φωνή στην οµόθυµη καταδίκη και
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αποδοκιµασία για την τροµοκρατική επίθεση στο «ΣΚΑΪ». Με προβληµάτισε, όπως όλους µας, η ανακοίνωση του κ. Αλαφούζου,
αλλά σήµερα ειδικά, δεν θέλω να προσθέσω οξύτητα στην αθλιότητα και τη συκοφαντία. Θέλω, όµως, ως δηµοσιογράφος, να
εξάρω τη σηµερινή αντίδραση των συναδέλφων της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», µε την εµβληµατική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της
εφηµερίδας και το µήνυµά τους: «Στη βία απαντάµε µε τη δουλειά µας» και να ζητήσω, τόσο από τη δική µου παράταξη, όσο
και από τη Νέα Δηµοκρατία, να ακούσουµε την προτροπή του
Παντελή Μπουκάλα, στο σηµερινό εξαιρετικό χρονογράφηµά
του. Γράφει ο συνάδελφος Παντελής Μπουκάλας, απαντώντας
στους κατά φαντασίαν Νετσάγιεφ: «Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι να άρουν
το εµπάργκο προς τον «ΣΚΑΪ» και την ΕΡΤ, σήµερα κιόλας, για
να δείξουν έµπρακτα ότι σέβονται όσα κηρύσσουν υπέρ της
ελευθερίας του Τύπου».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό λέει ο Παντελής Μπουκάλας και είναι βεβαίως, αρµοδιότητα των πολιτικών κοµµάτων που έχουν επιβάλλει τα εµπάργκο,
να ξανασκεφτούν και να αποφασίσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµβρόντητος άκουσα οµιλητές
της Νέας Δηµοκρατίας να καταλογίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ ταξική µεροληψίας στην πολιτική του, να µας λένε δηλαδή ότι δεν πρέπει
να υποστηρίζουµε τα συµφέροντα της µεγάλης πλειοψηφίας της
κοινωνίας, τα συµφέροντα των πολιτών, να µην ξεχωρίζουµε δηλαδή, τον υπερπλούσιο ολιγάρχη από τον επισφαλώς εργαζόµενο ντελιβερά, να είµαστε και µε τον ιδιοκτήτη της offshore και
µε τον χαµηλοσυνταξιούχο.
Πιο βαθιά αντιδραστική θέση έχει να ακουστεί στη Βουλή από
το 1976, από τον µακαρίτη Υπουργό Εργασίας Λάσκαρη, που
διακήρυξε ότι δεν υπάρχει πλέον εκµετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο και πως, «δεν θα επιτρέψοµεν την πάλη των τάξεων».
Ο Λάσκαρης τότε έγινε καταγέλαστος και οι απόψεις του καταχωνιάστηκαν.
Σαράντα δύο χρόνια µετά, έρχονται οι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας να τις ανασύρουν από τη χλεύη και να υποστηρίξουν ότι η Ελλάδα δεν έχει τάξεις. Την ίδια ώρα, όµως, µας λένε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τη µεσαία τάξη, άρα παραδέχονται ότι
τουλάχιστον µία τάξη, η µεσαία, υπάρχει. Θα ήταν ενδιαφέρον
να µάθουµε ποιες άλλες τάξεις υπάρχουν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί -δεν µπορεί- κάτι θα υπάρχει πάνω από τη µεσαία τάξη και κάτι κάτω από αυτήν, έτσι δεν είναι;
Είναι ενδιαφέρουσα η προσπάθεια κάποιων εκπροσώπων της
Δεξιάς να δικαιώσουν πρόωρα το όραµά µας για την «ταξική κοινωνία» και µάλιστα, εντός του καπιταλισµού. Είναι και αυτή µία
απόδειξη της ιδεολογικής ισχύος της Αριστεράς, που δείχνει
πόσο µάταιη είναι η επιδίωξη της Νέας Δηµοκρατίας να ξεµπερδέψουν µε την Αριστερά, όχι ως εκλογικό µέγεθος, αλλά ως σύστηµα ιδεών και αξιών. Γιατί αυτό διακήρυξε ο Αρχηγός της Νέας
Δηµοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριο, σε έναν βαθιά διχαστικό
και ανιστόρητο ρόλο.
Αυτό είπε προ ολίγων ηµερών και ο κ. Βορίδης µε πιο άτσαλο
τρόπο, ζητώντας να παρέµβετε στους µηχανισµούς του κράτους,
για να µην υπάρξει ξανά διακυβέρνηση της Αριστεράς. Πόσο
απέχει αυτό από τη χούντα και τον Εµφύλιο όλεµο, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, που το παραδέχεστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είπα ότι απέχει πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Είναι πιο κοµψός στη διατύπωση του ο κ.
Βενιζέλος και η κ. Γεννηµατά όταν λένε, σε πλήρη απόκλιση από
την πολιτική των Ευρωπαίων σοσιαλιστών, ότι εργάζονται για τη
στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι δηλώνουν όλα αυτά τα περί ταξικότητας στην πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Τι άλλο, από το γεγονός
ότι επιχειρείτε να αποκρύψετε τη δική σας ταξική µεροληψία
υπέρ της ολιγαρχίας του πλούτου. Η κατάργηση των τάξεων δεν
είναι τίποτε άλλο, από παραπέτασµα καπνού για να κρυφτεί η ταξική εξαγρίωση και εξαχρείωση του κεφαλαίου εις βάρος του κόσµου της εργασίας, όπως αυτή ξεδιπλώθηκε από το 2010 και
µετά.
Κορυφαία στιγµή αυτής της άγριας επίθεσης ήταν η µείωση
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του κατώτερου µισθού, η θέσπιση του υποκατώτατου, η κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και η πλήρης απορρύθµιση της αγοράς εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα χαρακτήρισε «επαίσχυντο» τον υποκατώτατο µισθό. Συµφωνούµε.
Ποιος τον ψήφισε όµως, κύριε Μητσοτάκη; Εσείς τον ψηφίσατε,
ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, όπως ψηφίσατε µε τα δύο
σας χέρια, τη µείωση του κατώτερου µισθού και την κατάργηση
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ενώ αργότερα, ως Υπουργός επί των απολύσεων, επιδοθήκατε σε αληθινό κυνήγι κεφαλών
δηµοσίων υπαλλήλων. Εκεί, οµολογουµένως, αριστεύσατε, κύριε
Μητσοτάκη, µε επαίσχυντο τρόπο, είναι η αλήθεια.
Αλλά εάν είναι µια φορά επαίσχυντος ο κατώτατος µισθός,
πόσες φορές είναι επαίσχυντα τα µέτρα των 65 δισεκατοµµυρίων
της δικής σας διακυβέρνησης; Πολύ επαίσχυντα, έτσι δεν είναι;
Αυτό δεν θα έλεγε κάθε έντιµος άνθρωπος;
Κι αν, µέτρα 65 δισεκατοµµυρίων προκάλεσαν µια οικονοµική
καταστροφή αντίστοιχη µε έναν πόλεµο, µε τι θράσος, αλήθεια,
έρχεστε να γίνετε τιµητές και επικριτές των 9 δισεκατοµµυρίων
ευρώ αρνητικών µέτρων της δική µας διακυβέρνησης, που όµως,
συνοδεύτηκαν από θετικά µέτρα περίπου 4 δισεκατοµµυρίων
ευρώ; Πώς ρητορεύετε ανενδοίαστα, πώς καταστροφολογείτε
ασύστολα, χωρίς περίσκεψη, χωρίς επίγνωση και παριστάνετε
τους αναγεννηµένους σωτήρες αυτού του τόπου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπα πριν για τη διάλυση της µεσαίας τάξης, που ισχυρίζεται
ότι -δήθεν- επήλθε επί ΣΥΡΙΖΑ. Να αναρωτηθούµε πότε έγινε η
διάλυση. Έχω τα στοιχεία της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», τα οποία και
καταθέτω για τα Πρακτικά, από τα οποία προκύπτει ότι το 2014,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Κοµισιόν, ο αριθµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ήταν µειωµένος κατά διακόσιες είκοσι µία
χιλιάδες, σε σύγκριση µε το 2008.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιοι, λοιπόν, κατέστρεψαν τη µεσαία τάξη; εσείς, που κλείσατε διακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες επιχειρήσεις και διώξατε
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους από τις δουλειές τους ή
εµείς, που δηµιουργήσαµε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις
εργασίας και σταµατήσαµε τα λουκέτα; Εµείς µε το πλεονασµατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ή εσείς, που το χρεοκοπήσατε για να επιβάλλετε ασφαλιστικό Πινοσέτ; Εµείς, που ανορθώσαµε την υγεία και την παιδεία ή εσείς που θέλετε να παραδώσετε τα αγαθά αυτά στους χρυσοκάνθαρους της ιδιωτικής
υγείας και σε κολλεγιάρχες αισχύστης υποστάθµης;
Βλέπετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι το εσείς και εµείς
δεν είναι ένα επικοινωνιακό εύρηµα, είναι η αποκρυστάλλωση πολιτικών και κοινωνικών συσχετισµών σε κάθε πεδίο, σε κάθε µέγεθος, στη διεθνή αναβάθµιση της χώρας και στη Συµφωνία των
Πρεσπών, στην ευρωπαϊκή µας πολιτική, στην αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής, στην πρόκληση της τέταρτης βιοµηχανικής
επανάστασης, στο µεταναστευτικό, στο νέο µοντέλο ανάπτυξης,
στην ολοκλήρωση των µεγάλων έργων, στην αποτροπή της περικοπής των συντάξεων, στο ΚΕΑ, στο ετήσιο κοινωνικό µέρισµα,
στην περίθαλψη των ανασφάλιστων, στην δίχρονη προσχολική
εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή, στα ΕΠΑΛ, στα σχολικά γεύµατα,
στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, στα επιδόµατα τέκνων,
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στην επιδότηση ενοικίου,
στη µείωση του ΕΝΦΙΑ, στα προγράµµατα για την απασχόληση,
στις στοχευµένες προσλήψεις στο δηµόσιο. Είναι αυτά, που µε
µισή καρδιά υποχρεώνεστε να ψηφίζετε στη Βουλή, την ίδια ώρα,
που τα εννοιολογείτε ως προεκλογικές παροχές ή χέρι-χέρι µε
τους Χρυσαυγίτες τα συκοφαντείτε ως αργύρια της προδοσίας
του Τσίπρα στο Μακεδονικό, ό,τι πιο χυδαίο και ιταµό έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια από χείλη Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αυτά όλα συνιστούν µέσα στην κοινωνία το εµείς και το εσείς,
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, και είναι το χρέος του
ΣΥΡΙΖΑ και κάθε προοδευτικής και δηµοκρατικής δύναµης να το
µετασχηµατίσει σε νικηφόρα πολιτική στρατηγική, κινητοποιών-
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τας τον κόσµο, τον από κάτω, που δεν έχει µιλήσει ακόµα. Αυτή
η µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία θα υψώσει το ανάστηµά της στις
εκλογές και θα φράξει τον δρόµο στη δεξιά παλινόρθωση, θα
κάνει απατηλά τα όνειρα του κ. Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία και θα δώσει για µια ακόµη τετραετία, την πρώτη θέση και
εντολή διακυβέρνησης στον ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα πριν για τη βαθιά ταξικότητα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασε στο απόγειό της
µε µέτρα, τα οποία λάβαµε υπέρ των χαµηλών συνταξιούχων και
της αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας, αλλά και για την ταξικότητα της πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας.
Ας πάµε να δούµε πώς αποτυπώνεται αυτό το «εµείς» και
«εσείς», διαχρονικά στη φορολογία. Έχω τον πίνακα –θα τον καταθέσω για τα Πρακτικά- µε την εξέλιξη των άµεσων φόρων από
το 2005 έως το 2017. Αν το δείτε, κύριοι συνάδελφοι, θα βγάλετε
το εξωφρενικό συµπέρασµα ότι στα χρόνια που µειώθηκε από
την κρίση το ΑΕΠ κατά 25%, η Ελλάδα είχε πλούσιους πολίτες
και επιχειρήσεις, που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ποιοι πέτυχαν
αυτό το οικονοµικό θαύµα; Ποιοι άλλοι; Εσείς το πέτυχατε, κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Το 2005, έναν χρόνο επίπλαστης ευηµερίας, τα φυσικά πρόσωπα -εµείς δηλαδή- πλήρωσαν σε άµεσους φόρους 8,7 δισεκατοµµύρια και οι επιχειρήσεις 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε
πού πήγαν οι φόροι των πάµπλουτων φυσικών προσώπων το
«σωτήριο» έτος 2012 µετά την κρίση, τότε που δεν υπήρχε η
άγρια φοροεπιδροµή του ΣΥΡΙΖΑ; Εκτοξεύτηκαν στα 13,5 δισεκατοµµύρια, ρεκόρ προς τα πάνω όλων των εποχών, ενώ των επιχειρήσεων έπεσαν στα 2,1 δισεκατοµµύρια, µόλις στο 2,3% των
συνολικών εσόδων, ρεκόρ προς τα κάτω.
Το ίδιο συνέβη και το άλλο «σωτήριο», κατ’ ευφηµισµόν, έτος,
το 2013. Είχαµε αύξηση ρεκόρ της φορολογίας των νοικοκυριών
και µείωση ρεκόρ της φορολογίας των επιχειρήσεων. Προσθέστε
σε αυτά τη συνεχή επιδείνωση της αναλογίας εµµέσων-αµέσων
φόρων -που ούτε εµείς, δυστυχώς, καταφέραµε να αντιστρέψουµε- και την αποτυχία να ανακοπεί η άνοδος των τιµών των
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και θα έχετε την πλήρη εικόνα
µιας τεράστιας αναδιανοµής εισοδήµατος, σε βάρος των µεσαίων και των κατώτερων τάξεων και υπέρ του κεφαλαίου, µέσα
στην κρίση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζεται η επιτυχία των µνηµονίων
να επιρρίψουν, δηλαδή, όλο το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής στα φτωχά και στα µεσαία νοικοκυριά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Φίλη, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για πρώτη φορά βλέπουµε στη EUROSTAT ότι το συνολικό µερίδιο της µισθωτής εργασίας πέφτει κάτω από το µερίδιο των
εταιρικών κερδών. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο. Το καταθέτω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νίκος Φίλης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ωφελήθηκε σε τίποτα η οικονοµία από αυτή την τεράστια ανακατανοµή ισχύος µεταξύ εργασίας και κεφαλαίου; Ήρθαν επενδύσεις; Όχι. Η πρωτόγνωρη αποεπένδυση συνεχίστηκε και το
παραγωγικό κενό, που δηµιουργήθηκε, υπολογίζεται σε 80 έως
100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σε όλο αυτό το διάστηµα, λοιπόν, εµείς προσπαθήσαµε και
ήδη βλέπουµε ότι οι επενδύσεις σιγά σιγά ανακάµπτουν συν
1,6% το 2016 και συν 9,6% το 2017. Ανακάµπτουν σιγά-σιγά.
Σε όλα τα παραπάνω, αποτιµάται η δική σας και η δική µας ταξική επιλογή, η δική σας και η δικιά µας µεροληψία, υπέρ των
πολλών και των αδύναµων ή υπέρ των λίγων και των ισχυρών.
Πολύ αργά για δάκρυα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για τη µεσαία τάξη, που τόσο βάναυσα εσείς φτωχοποιήσατε.
Και τι µας λέτε τώρα, παρ’ όλα αυτά; Ποια είναι η ουσία της
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πολιτικής σας, πάλι µε πρόσχηµα την προσέλκυση επενδύσεων;
Ακόµα λιγότεροι φόροι στις επιχειρήσεις, διαρκής εσωτερική
υποτίµηση, αιώνια λιτότητα, µείωση των κοινωνικών δαπανών και
στάχτη στα µάτια για όλους, ένα διχίλιαρο σε κάθε νεογέννητο,
που ως συνολικό ποσό θα κοπεί από τα επιδόµατα των παιδιών,
που εµείς αυξήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Φίλη, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δηλαδή -και τελειώνω- ολική επαναφορά
στην πολιτική του ΔΝΤ, που το βγάλαµε από την πόρτα και η ΝΔ
θέλει να επαναφέρει από το παράθυρο.
Ας το συνειδητοποιήσουµε και ας το κάνει πράξη στις εκλογές
ο ελληνικός λαός. Όπως τον Αύγουστο διώξαµε το ΔΝΤ στις
εκλογές του Μαΐου, έτσι και στις εκλογές και του Σεπτεµβρίου
του 2019 πρέπει να εµποδίσουµε τους εγχώριους υποστηρικτές
να επανέλθουν στην εξουσία.
Σθεναρό και αποφασιστικό «όχι» λοιπόν, και στο ΔΝΤ και στο
ΝΔΤ, στο νέο δηµοκρατικό ταµείο του κ. Μητσοτάκη. Σθεναρό
και αποφασιστικό «ναι» στη συνέχιση της αριστερής διακυβέρνησης, για την ανόρθωση της χώρας, τη δίκαιη ανάπτυξη, την
κοινωνική ευηµερία, τη συλλογική προκοπή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Αλέκος Φλαµπουράρης έχει τον
λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες ώρες και µέρες παρακολουθώ µία διαδικασία παράλογων µονολόγων, µία διαδικασία, που σε κάποιες στιγµές, δεν σας κρύβω, δοκιµάζει την
υποµονή µου.
Οι σύντροφοί µου Υπουργοί και Βουλευτές πασχίζουν να καταγράψουν την προσπάθειά µας τα τελευταία χρόνια για την
αποφυγή της ολοκληρωτικής καταστροφής, για τη συγκράτηση
του κοινωνικού ιστού, για την οδυνηρή στοχοπροσήλωση στην
έξοδο από τα µνηµόνια. Γιατί µόνο έτσι η χώρα, µέσα από τη µεταφορά στην κανονικότητα, θα ανακτήσει το δικαίωµά της για
ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει να εξηγήσουν, ταυτόχρονα, τι βρήκαµε, τι κάναµε και πού πάµε. Ακόµη, προσπαθούν να θυµίσουν
και να θυµίσουµε τους υπαίτιους και τις ευθύνες τους. Έχουµε,
νοµίζω, αυτό το δικαίωµα.
Αν αυτό, όµως, είναι φυσιολογικό για την Κυβέρνησή µας, τι
είναι φυσιολογικό για την Αντιπολίτευση; Νοµίζω ότι µία κριτική,
όσο σκληρή και να είναι, για τα πεπραγµένα µας και τα εξαγγελλόµενα από την Κυβέρνηση, θα ήταν λογική. Να γίνεται, όµως,
στη βάση των ιδεών, των αξιών, των προγραµµάτων και των
πραγµατικών γεγονότων. Τέτοιος διάλογος είναι στην ουσία,
αυτός της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, τον οποίον, όµως, δεν
επιλέγουν να κάνουν οι µεγάλοι ένοχοι της χρεοκοπίας της
χώρας, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Μπαίνει, λοιπόν,
στην άκρη η πολιτική ορθότητα και οι ρητορικές αβρότητες. Ο
ελληνικός λαός, όµως, καταλαβαίνει καλά από ποιους µπαίνει
στην άκρη.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, παρουσιάζετε ένα
πρόσωπο, σχεδόν απεχθές, στην παράδοσή σας, έναν λόγο που
κάποιες φορές ρέπει σε ακροδεξιά ρητορική, πατριδοκαπηλία,
ανευθυνότητα και απροκάλυπτα ψέµατα. Το πρόσωπο αυτό εκδηλώνεται ιστορικά, κάθε φορά που αµφισβητείται η δική σας
κυριαρχία σε αυτή τη χώρα. Έχετε γαλουχηθεί, δυστυχώς, µε
την ιδέα ότι η χώρα σάς ανήκει και µπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να την κυβερνήσετε, να την χρεοκοπήσετε, κάποτε να την
προδώσετε και κάποιες φορές να την ευεργετήσετε. Αρκεί να
σας ανήκει.
Ο πολιτικός σας πολιτισµός εξαφανίζεται, τη στιγµή που χάνετε την εξουσία. Αντιµάχεστε τυφλά κάθε ενέργεια και θέση που
εκφράζεται από την ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να ενδιαφέρεστε
για τον αντίκτυπο των απόψεών σας και στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό. Στις επανειληµµένες προκλήσεις να καταθέσετε τις
προτάσεις σας, δεν το κάνετε και ο λόγος είναι σαφής. Θέλετε
να έχετε τα χέρια -αυτό που λέµε- ελεύθερα για να εφαρµόζετε
ό,τι αρµόζει σε κάθε στιγµή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν κυβερνάτε εσείς, λοιπόν, η διπλή ονοµασία των Σκοπίων
είναι η µόνη λύση. Όταν κυβερνούν άλλοι, είναι προδοσία. Όταν
η χώρα µάχεται, εσείς είστε µε τους απέναντι. Όταν εµείς διαπραγµατευόµαστε, µας λέτε ότι αποµονώνουµε τη χώρα, την
πληγώνουµε. Όταν πετυχαίνουµε, είµαστε ευνοούµενοι των ισχυρών, τους δώσαµε εκατό, για να µας δώσουν ένα. Όταν διορθώνουµε αδικίες, παροχολογούµε. Όταν παίρνουµε αυστηρά µέτρα, εκτελούµε µνηµόνια. Όταν οι πρόσφυγες παλεύουν για τη
ζωή τους, εσείς επικροτείτε µεθόδους αποτροπής. Όταν οι συντάξεις κόβονται, φταίει η Κυβέρνηση. Όταν δεν κόβονται, µιλάτε
για δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και άνοµες συναλλαγές. Εξ
ιδίων, ίσως, κρίνετε τα αλλότρια. Και ουκ έστιν αριθµός πολλών
παραδειγµάτων της ευτελούς πολιτικής σας.
Βεβαίως, όπως µας λέτε, εµείς τα κάνουµε όλα αυτά για την
καρέκλα. Ενώ εσείς, που ζητάτε εκλογές, όχι από την πρώτη
ηµέρα, από την πρώτη ώρα, δικαίως την αποζητάτε, διότι είναι
δική σας, σας ανήκει η χώρα.
Μιλάτε και µιλάµε για ταξική µεροληψία. Την ανέφερε µάλιστα,
ο κ. Κουµουτσάκος. Ή δεν γνωρίζετε τη σηµασία της ή παραφράζετε, για να µας κατηγορήσετε για διχασµό.
Κυρίες και κύριοι, η δίκαιη ανάπτυξη που αναδιανέµει τα εισοδήµατα, η προσπάθεια κοινωνικών παροχών για τους αδύναµους, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, οι αξιοπρεπείς µισθοί, η νοµική βοήθεια στα χαµηλά εισοδήµατα, που προτείνεται και από τον κ. Σαρίδη, εµπεριέχονται
όλα στην ταξική µεροληψία.
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, καθαρά. Είστε αντίθετοι µε αυτήν την
πολιτική και µην την ονοµάζετε διχασµό. Δεν είναι ανάγκη να το
κάνουµε αυτό. Μπορούµε να πούµε καθαρά την άποψή µας.
Και εσείς, κύριοι του ΚΙΝΑΛ, όπως λέτε, ναι, η εξουσία φθείρει
και διαφθείρει, αυτούς που µπορεί, όµως. Και εσείς έχετε πολλά
παραδείγµατα. Δυστυχώς, ασπαστήκατε την απέχθεια της Δεξιάς για ό,τι λαϊκό. Απεµπολήσατε κάθε δεσµό µε τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, κάθε ανάγκη κοινωνικού κράτους. Όµως,
πόση συνενοχή πια; Ούτε τα προσχήµατα, έστω µιας αδύναµης
σοσιαλδηµοκρατίας δεν κρατάτε. Ενώ στην Ευρώπη ο κίνδυνος
της ακροδεξιάς και του νεοναζισµού είναι ορατός και επιδιώκεται, οι προοδευτικές, σοσιαλδηµοκρατικές και οικολογικές αριστερές δυνάµεις, να συσπειρωθούν και να αποτρέψουν αυτόν
τον θανάσιµο κίνδυνο για τη δηµοκρατία, τον κίνδυνο δηλαδή του
φασισµού και του νεοναζισµού, εσείς στην Ελλάδα επιµένετε εµµονικά στη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν σκέφτεστε µήπως, αυτή η θέση, οδηγεί ακραίους κύκλους
να υιοθετούν ακόµα και το πιο αντιδραστικό σύνθηµα που ακούστηκε πρόσφατα -προχθές νοµίζω- ότι δεν αρκεί να εξαφανίσουµε µόνο πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εξαφανίσουµε και τον
ιδεολογικό του λόγο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι ποντάρετε αµφότεροι
στην κοντή µνήµη του Έλληνα, που έχει πολλάκις επιβεβαιωθεί.
Δεν µας µένει, παρά να θυµίσουµε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Αυτά µου τα λόγια, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν τα απευθύνω σε εσάς, γιατί εσείς ποτέ δεν ζήσατε µε
τον απλό λαό, µε τη νεολαία, που σκέπτεται, προβληµατίζεται και
αναζητά, µε τους εργαζόµενους στο µεροκάµατό τους, που ήταν
σκληρό και πολλές φορές πικρό. Δεν υπήρξατε ποτέ άνεργοι,
γιατί σας έδιωχναν ή γιατί δεν βρίσκατε δουλειά ούτε υπήρξατε
συνταξιούχοι, που δεν µπορούσατε να ζήσετε αξιοπρεπώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω να το ακούσει ο ελληνικός λαός, που στη συντριπτική
του πλειοψηφία ανήκει σε αυτούς, που ανέφερα και να θυµίσω
αλήθειες. Ποιος τον έφερε στον γκρεµό; Δεν πρέπει να το έχουν
ξεχάσει. Πότε έχασε τη δουλειά του; Την πρώτη πενταετία, το
ξέρετε, έφτασε στο 28% η ανεργία. Ποιος πετσόκοψε µισθούς
και συντάξεις; Την πρώτη πενταετία, τη δική σας πενταετία. Γιατί
πρέπει να λέµε ότι εσείς γκρεµίσατε, ενώ εµείς χτίζουµε και είναι
γνωστό σε όλους ότι το γκρέµισµα κρατάει µία ώρα, ενώ το χτίσιµο θέλει ένα, δύο, τρία χρόνια. Αυτήν την τόσο απλή αλήθεια
θέλετε να κουκουλώσετε, µε το εφεύρηµα του διχασµού. Διχάζουµε, όταν λέµε την πραγµατικότητα, ενώ εσείς είστε η επιτοµή
του ενωτικού λόγου.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει, έτσι και αλλιώς και για το προπατορικό αµάρτηµα. Χθες και για την επίθεση στον «ΣΚΑϊ». Εδώ θέλω να σταθώ
για ένα λεπτό, διότι είναι γνωστό, τουλάχιστον από εµένα, ότι καταδικάζω αυτήν την αποτρόπαια πράξη, την εγκληµατική πράξη
εναντίον των εργαζοµένων στον «ΣΚΑϊ». Όµως, όπως γνωρίζετε
πολύ καλά, επειδή είµαι παθών -δυόµισι φορές µου έχουν κάψει
το σπίτι οι αντίστοιχοι ή οι ίδιοι και άλλες δέκα φορές µου έχουν
επιτεθεί- εγώ δεν το έκανα θέµα’ έτσι όπως έχετε κάνει εσείς το
θέµα του «ΣΚΑϊ».
Θεωρώ, δηλαδή, ότι είµαστε δύο ξεχωριστοί κόσµοι. Ο πολιτικός πολιτισµός από εδώ, η προσπάθεια πολιτικής εκµετάλλευσης
από εκεί. Ο κόσµος θα κρίνει. Ποτέ δεν σας ενδιάφερε ο διχασµός του λαού. Το αντίθετο, τον θρέφατε, τον θρέφετε και σας
θρέφει. Για κάποιους από εσάς, άλλωστε, υπήρξε και εξαιρετικά
κερδοφόρος. Δεν µιλάω γι’ αυτούς που είναι εδώ σήµερα. Πάντως, όχι για την ελληνική Αριστερά, που τον πλήρωσε µε το αίµα
της.
Όµως, φίλες και φίλοι, κύριοι συνάδελφοι, από προχθές η Κυβέρνησή µας φέρνει στη χώρα τον πρώτο προϋπολογισµό, µετά
τη µεγάλη περιπέτεια, τον πρώτο από αυτούς που ακολούθησαν
τον αντίθετο δρόµο, δηλαδή δεν ήρθε από τις Βρυξέλλες, αλλά
έφυγε από την Αθήνα και πήγε στις Βρυξέλλες και γύρισε χωρίς
ούτε µία διόρθωση ούτε µία τελεία ούτε ένα κόµµα.
Φέρνει έναν προϋπολογισµό, που γίνεται πια συνείδηση ότι τα
οικονοµικά της χώρας µας έχουν µπει σε µια ρότα, είναι πλέον
αξιόπιστα, αποπνέουν εµπιστοσύνη και δεν αµφισβητούνται ούτε
εντός ούτε εκτός συνόρων. Όπως µπορείτε να διαπιστώσετε και
εσείς, ο προϋπολογισµός του 2019 δεν έχει δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, όπως διέτειναν οι κινδυνολόγοι της µείζονος και της
ελάσσονος Αντιπολίτευσης όλον τον προηγούµενο καιρό.
Και µάλιστα, όταν άκουσα µία παρέµβαση του κ. Βρούτση σήµερα, σκεφτόµουνα ότι αν τα νούµερα τα οποία ανέφερε ήταν
γνωστά -και νοµίζω ότι δεν µπορεί να µην ήταν γνωστά σε αυτούς
που ενέκριναν την τελευταία αξιολόγηση και βγήκε η χώρα από
το µνηµόνιο- δεν θα είχε γίνει. Νοµίζω, λοιπόν, ότι καλύτερα είναι
να δείτε ξανά τα νούµερα, τα οποία αναφέρετε εδώ, γιατί έχω
την αίσθηση ότι έχουν εντονότατα σφάλµατα.
Ο δικός µας προϋπολογισµός δίνει, δεν παίρνει. Γιατί σήµερα,
µπορούµε να δώσουµε. Γι’ αυτό µειώνουµε σταδιακά τον φόρο
εισοδήµατος των νοµικών προσώπων, από 29% σε 25%. Μειώνουµε τον ΕΝΦΙΑ, ανακουφίζοντας τα χαµηλά και τα µεσαία οικονοµικά στρώµατα.
Πετύχαµε την µη καταβολή τέλους επιτηδεύµατος για αγρότες, µέλη αγροτικών συνεταιρισµών, για φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας. Μειώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές
των ελεύθερων επαγγελµατιών, των αυτοαπασχολούµενων και
αγροτών. Υπηρετούµε το 50% των αγροτικών εισφορών για τους
νέους έως 25 ετών.
Μειώνουµε τη φορολογία διανεµόµενων κερδών. Καταργούµε
το µέτρο περικοπής προσωπικής διαφοράς κύριων και επικουρικών συντάξεων και προσλαµβάνουµε τεσσερισήµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή. Προγραµµατίζουµε δεκαπέντε
χιλιάδες προσλήψεις σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, για την
επόµενη τριετία.
Ο στόχος µας για την πρώτη κατοικία δανειοληπτών, ανεξάρτητα από τη µορφή της δανειοδότησης, αλλά και της εγγύησης
περιλαµβανοµένης µέχρι 250.000 ευρώ αντικειµενικής αξίας
κατά τον χρόνο απόκτησης και 350.000 ευρώ συνολική περιουσία
και οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 35.000 ευρώ, είναι να προστατευθεί και νοµίζουµε ότι θα το πετύχουµε για την προστασία της
κατοικίας.
Επεξεργαζόµαστε ένα σύστηµα, που θα προβλέπει γρήγορες
διαδικασίες µε προσαρµογή δόσεων στις πραγµατικές αξίες και
αποτελεσµατικό, µε συµµετοχή του κράτους που θα δώσει ανάσα στις τράπεζες από κόκκινα δάνεια, που θα καθησυχάσει τους
δανειολήπτες, αφού θα τηρήσουν τη µειωµένη δόση και θα εξασφαλίσει έσοδα στο τραπεζικό σύστηµα, ώστε να παίξει τον
πραγµατικό ρόλο, δηλαδή της ενίσχυσης της πραγµατικής οικονοµίας.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια, η
οποία γίνεται από όλους µας και να κατανοήσω, δυστυχώς, τη
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διαφορετική άποψη, η οποία µπορεί να υπάρχει. Όµως, αυτό που
θα ήθελα να τονίσω, είναι να εκφράζεται µε έναν ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισµό, διότι µόνο έτσι µπορεί η δηµοκρατία να κερδίσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω στον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Λοβέρδο, θέλετε τον λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για
δύο λεπτά, αντιδρώντας στην τοποθέτηση του Υπουργού, όπως
έχω κατά τον Κανονισµό το δικαίωµα. Δεν θα υπερβώ τα δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευπρόσδεκτη η κριτική, κύριε Φλαµπουράρη, αλλά αβάσιµη σε ό,τι αφορά το Κίνηµα Αλλαγής.
Θέλω να θίξω τρία σηµεία απολύτως επιγραµµατικά: Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, για να εξηγήσουµε τη διαφορά ανάµεσα
στον λαϊκισµό και στην λαϊκότητα ή τη φιλολαϊκή πολιτική. Είναι
καταφανές ότι η δική σας πολιτική και τότε, πριν τις εκλογές, και
τώρα δεν έχει στοιχεία λαϊκότητας, αλλά έχει στοιχεία λαϊκισµού,
µε τον οποίο αντιπαρατιθέµεθα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Το δεύτερο σηµείο, που θέλω να θίξω, έχει να κάνει µε τα όσα
λέτε περί ακροδεξιάς και του µετώπου εναντίον της ακροδεξιάς.
Θα ήταν συζητήσιµο το θέµα, εάν δεν είχε το πρόσχηµα του τακτικισµού, µε το οποίο κινείστε και βάσει του οποίου, η συντριπτική πλειοψηφία των όσων σάς αντιτίθενται ανήκει στην ακροδεξιά. Συνεπώς, χάνονται τα όρια εδώ του πολιτικού διαλόγου
και των µετωπικών συζητήσεων και δεν καταλαβαίνουµε τι ακριβώς εννοείτε, πέραν των ψήφων που θέλετε να πάρετε.
Τέλος, κύριε Φλαµπουράρη, πραγµατικά, άλλο πράγµα να
ζητάς από τον αντίπαλό σου να θυµάται -και σωστά- άλλο πράγµα να του λες ότι θέλει ο λαός να ξεχάσει και να ψηφίσει, ξεχνώντας, και άλλο πράγµα να διεκδικείτε για την ηµέρα των εκλογών,
όποτε αυτή έρθει, να ξεχάσει ο λαός τι έχετε κάνει και να πάθει
απώλεια πρόσφατης µνήµης. Νοµίζω ότι αυτό διεκδικείτε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριε Λοβέρδο, εγώ δεν ζητάω να ξεχάσει ο λαός. Εγώ, ίσα-ίσα
ζητάω να θυµηθεί ο λαός, να θυµηθεί δηλαδή πότε έγιναν αυτά,
τα οποία µας καταµαρτυράτε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ζητάω, δηλαδή, να θυµηθούν πότε έχασαν οι συνταξιούχοι το
40% της σύνταξής τους, πότε βγήκαν ενάµισι εκατοµµύριο σε
ανεργία, πότε έκλεισαν τα χιλιάδες µαγαζιά, τα οποία λέτε ότι γίνονται σήµερα. Αυτό προσπάθησα να πω και γι’ αυτό είπα ότι
απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό για να θυµηθεί. Και νοµίζω ότι
θα θυµηθεί και θυµάται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας δώσω µια εικόνα εξέλιξης της συζήτησης, για να συνεννοηθούµε, γιατί θα τελειώσουµε στις 14.00’.
Θα ήθελα να ξέρετε πώς είναι ο κατάλογος. Εγώ υπολογίζω ότι
στις 14.00’ θα τελειώσουµε.
Είναι οι Βουλευτές, ο κ. Σαλµάς, ο κ. Κυρίτσης και ο κ. Γάκης,
και οι Υπουργοί, ο κ. Τζανακόπουλος, η κ. Αχτσιόγλου και ο κ.
Χαρίτσης. Θα συνεχίσουµε µε τον κ. Σαλµά τώρα και τον κ. Τζανακόπουλο µετά και στη σειρά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, είναι και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι δευτερολογίες των εισηγητών από πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Λέω εκτός από τους
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εισηγητές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα πάµε συνεχόµενα µέχρι τις 16.00’, που θα ξεκινήσουν οι πολιτικοί Αρχηγοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κακώς είχα ειδοποιηθεί ότι θα υπάρξει διακοπή στις 14.00’. Σύµφωνοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έτσι όπως το είπατε και βλέπω εδώ, υπάρχουν τρεις Υπουργοί, δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, δύο Βουλευτές από την πλευρά της
κυβερνητικής Πλειοψηφίας και, µε εξαίρεση τον κ. Σαλµά, είµαι
ο µοναδικός οµιλητής. Θα ήθελα κάπου ανάµεσα σε αυτά τα
επτά πρόσωπα, να παρέµβω και εγώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα, είστε εισηγητής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Το λέω, ώστε ο κύριος Πρόεδρος,
µε κάποιο τρόπο, να µου επιτρέψει να µιλήσω κάπου ανάµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μισό λεπτό.
Ο κ. Σταϊκούρας προφανώς ζητάει µια παρέκκλιση από την
κλασική διαδικασία, επειδή στον κατάλογο υπάρχουν τρεις κυβερνητικοί Βουλευτές και τρεις Υπουργοί. Εάν δεν διαφωνούν οι
εισηγητές, οι γενικοί εισηγητές, θα µπορούσε, για την ισορροπία
της συζήτησης, να µεσολαβήσει η παρέµβαση του κ. Σταϊκούρα
και να έχουµε µια καλύτερη ισορροπία. Σύµφωνοι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θέλουµε κάποτε να µιλήσουµε και εµείς
όµως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αµέσως µετά. Μόλις
κλείσει ο κατάλογος, είστε πρώτος στη σειρά, κύριε Μαντά.
Απλώς, λέω να κάνουµε δεκτό το αίτηµα του κ. Σταϊκούρα, για
να κρατήσουµε αυτή την ισορροπία, που έχουµε από την αρχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Σαλµά,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο δέκατος ένατος προϋπολογισµός, που έχω την τιµή να τοποθετούµαι σε µια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και κάθε φορά,
που ακούω έναν από εµάς να τοποθετούµαστε, θυµούµαι τα
πρώτα µου χρόνια εδώ στη Βουλή.
Ως νέοι Βουλευτές, όλοι έχουµε την επιθυµία να υπεραµυνθούµε της κοµµατικής γραµµής αυτού, που αρχικά πιστεύουµε.
Όµως, στην πορεία, όσο περνούν τα χρόνια και ωριµάζουµε,
αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ έναν πολιτικό είναι η προσέγγιση
της αλήθειας. Δεν µπορεί να είναι όλα λάθος από την µια πλευρά
και όλα να είναι σωστά από την άλλη. Να τα βάλουµε σε µια
σειρά, λοιπόν.
Κύριε Φλαµπουράρη, σας σέβοµαι και από τον θεσµό σας και
από την διαδροµή σας. Όµως, δεν δέχοµαι, απευθυνόµενος και
εµάς και σε εµένα προσωπικά, που ήµουν στο ακροατήριο, να
µου λέτε ότι δεν έχω ζήσει µέσα στον λαό. Πρέπει να σας πω ότι
έχετε την ηλικία του πατέρα µου, που δεν ζει πια, ο οποίος, δυστυχώς, δεν ήταν µεγαλοκαταστευαστής -όπως είστε εσείς και
καλά κάνατε και προκόψατε- αλλά ήταν ένας οικοδόµος….
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Ήµουν.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ήσασταν. Όµως, ο πατέρας µου ήταν ένας
οικοδόµος. Εγώ δούλευα µαζί του εξήµισι χρονών στην οικοδοµή
-δεν ξέρω, αν ο γιός σας το έκανε- και για να πάω στην τουαλέτα
του σπιτιού µου, έπρεπε τον χειµώνα να βγω έξω. Δεν ξέρω εάν
ο γιός σας είχε αυτήν την τύχη ή την ατυχία να έχει την ίδια αφετηρία µε εµένα.
Και επειδή βλέπω τον Βεσυρόπουλο, που ο πατέρας του ήταν
αγρότης, βλέπω τον Βορίδη, που ήταν ένας έµπορος µικροµεσαίας επιχείρησης, βλέπω στον Σταϊκούρα, που ήταν ένας υπάλληλος, θα ήθελα να σηµειώσω ότι δεν βλέπω γόνους τζακιών,
όπως θέλετε να πείτε. Εµείς είµαστε υπερήφανοι, που είµαστε
Νέα Δηµοκρατία και αν θέλετε να σας πω και πόσο µέρος της
λύσης του προβλήµατος της χώρας ήµασταν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχει σηµασία να ξέρουµε
ποιος µιλάει και ποιος λέει τι, πρέπει ο κάθε ένας από εµάς, σε
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µια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, να λέµε την αλήθεια στον
κόσµο, όπως ότι δεν βγαίνει αύριο η χώρα από τη κρίση και ούτε
βγήκε σήµερα. Το εγχείρηµα είναι δύσκολο, τόσο δύσκολο, που
θα κάνουµε δεκαετίες να δούµε το αποτέλεσµα της πραγµατικής
ανάταξης της οικονοµίας. Και πλέον, αναδεικνύεται µία λέξη, το
ατοµικό χρέος, τι έκανε ο καθένας ή τι κάνει ο καθένας από µας
για την πατρίδα.
Θα µπορούσα να µιλάω επί ώρες, για να πω τι έκανα εγώ ή οι
συνάδελφοί µου, που βρίσκονται στην Αίθουσα για την πατρίδα,
γιατί είµαστε µέρος µιας κοινοβουλευτικής και υπουργικής θητείας και κυβερνητικής περιόδου, που λύσαµε τα προβλήµατα και
τις παθογένειες δεκαετιών. Δεν είµαστε αυτοί που είµαστε εδώ
στην Αίθουσα µέρος του προβλήµατος της χώρας. Ως εκ τούτου,
σας µιλάει ένας άνθρωπος, που εξοικονόµησε ενάµισι δισεκατοµµύριο από τον χώρο της υγείας, από τις δαπάνες της υγείας.
Βεβαίως, όταν µιλάµε για πολιτικό πολιτισµό, κύριε Φλαµπουράρη, είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε πολιτικό πολιτισµό και
είναι κάτι, για το οποίο πραγµατικά, θα σας µεµφόµουν, ότι έχουµε χάσει τον πολιτικό πολιτισµό. Και πολιτικός πολιτισµός είναι
να αναγνωρίζεις, έστω αν κάποιος από τους αντιπάλους σου
έκανε έργο και να τον ξεχωρίζεις. Δεν µπορεί να είναι όλα άθλια.
Εσείς δεν πήρατε τη χώρα στον πάτο, την πήρατε από το 2010
στο 2015 µετά από µια πενταετία, που κάποιοι προσπάθησαν να
ανατάξουν τα θέµατα, για να είµαστε δίκαιοι. Άρα, θα περίµενα
να αναγνωριστεί αυτή η θητεία. Διότι προσέξτε, ξέρετε τι είναι
πολιτικός πολιτισµός; Να, βλέπω τώρα στα υπουργικά έδρανα τώρα, όπως σας βλέπω- κάποιον από εσάς τους τέσσερις, που
µπορεί να ήταν το 2002 σε κάποιο Υπουργείο, που υπογράφηκε
η υπουργική απόφαση, να κάνει µια βίδα σπονδυλοδεσίας 800
ευρώ και τα στεντ 3.000 ευρώ, αλλά πολιτικός πολιτισµός είναι
να µην το λες.
Πολιτικός πολιτισµός είναι αυτό που, όταν στις αρχές που
πρωτοεκλεγήκατε ως Κυβέρνηση ευχόµουν δηµόσια από την
κρατική τηλεόραση να πετύχετε. Και ήµουν από αυτούς, που δεν
ζήτησαν αµέσως εκλογές, αλλά έφτασα ακόµα και εγώ και κάποιοι σαν εµένα να το ζητούν, γιατί βλέπουµε ότι η χώρα δεν
παίρνει έναν σωστό δρόµο. Και προφανώς, θα αλλάξω όλη µου
την οµιλία, επειδή ετέθη το θέµα της µεσαίας τάξης και της ιδεολογίας, κύριε Φίλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνούµε σε ένα πράγµα:
Ότι εδώ πήραµε εντολή από τον ελληνικό λαό, για να υπηρετήσουµε τον ελληνικό λαό. Κανείς δεν θέλει στην υπηρεσία αυτή,
που θα παράσχει στον ελληνικό λαό, να τον κάνει πιο φτωχό. Κανείς, από καµµία παράταξη. Όλοι θέλουµε µια κοινωνία, χωρίς
κοινωνικές ανισότητες και να είναι ίσοι προς τα πάνω. Προφανώς, πάλι κανένας δεν θέλει αυτό που συµβαίνει σήµερα µε τον
ΣΥΡΙΖΑ, που επιδεινώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν µειωθεί οι κοινωνικές ανισότητες, γιατί έχουµε µια ισότητα προς τα κάτω.
Η διαφορά µας ποια είναι; Στο πώς ο καθένας αντιλαµβάνεται
ότι µπορεί να πετύχει καλύτερα τον στόχο. Αν θεωρούµε, λοιπόν,
ότι άρχισε η ανάταξη της οικονοµίας και µειώθηκε η ανεργία και
αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, να πανηγυρίσουµε και να πούµε:
εντάξει. Όµως, πώς το πετύχατε αυτό; Με µειώσεις συντάξεων,
µε αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση φορολογίας.
Ήταν σωστό αυτό; Αν ήταν σωστό, γιατί το αλλάζετε τώρα; Γιατί
τώρα κάνετε µειώσεις φορολογικών συντελεστών και επικαλείσθε ότι για τα επόµενα χρόνια θα µειώσουµε τις εισφορές και τη
φορολογία; Και εσείς, δεν είσθε Αριστεροί, είστε α λα καρτ. Εγώ
ας πούµε διαβάζω βιβλία και ξέρω τη θεωρία του Ράις, του
πρώην Υπουργού Εµπορίου, που είναι σοσιαλιστής και αριστερός, και επιµένει ότι πρέπει να υπάρχουν υψηλοί φόροι και δείχνει και διαγράµµατα σχετικά µε το ότι, όταν οι φόροι ήταν
υψηλοί, οι κοινωνικές ανισότητες έπεφταν.
Εσείς τώρα τι πιστεύετε; Πιστεύετε ότι οι φόροι πρέπει να είναι
υψηλοί ή χαµηλοί; Και αν είναι υψηλοί, ορθώς τα κάνατε και
κακώς τους µειώνετε τώρα. Αν οι µειωµένοι φόροι και οι εισφορές είναι το σωστό, τότε κυβερνήσατε λάθος. Δεν θέλει πολλή
φιλοσοφία.
Να σας πω κάτι, όµως; Επειδή τώρα µπήκαµε στην κουβέντα,
ο φαύλος κύκλος είναι συγκεκριµένος. Δηλαδή, µειώνεται το οικογενειακό εισόδηµα, µειώνεται η κατανάλωση, από αυτή τη µεί-
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ωση οι επιχειρηµατίες αναγκάζονται να κάνουν απολύσεις και
µειώσεις µισθών, αυξάνονται οι εργαζόµενοι, αυξάνεται η ανεργία, πέφτουν οι µισθοί και µειώνεται ξανά το διαθέσιµο εισόδηµα
κ.ο.κ.. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος.
(Στο σηµείο αυτό κ,τυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πώς προσπαθείτε να σπάσετε αυτόν τον φαύλο κύκλο; Όχι
φέρνοντας την οικονοµία στην παραγωγή να πάρουµε µέτρα να
αυξηθεί η παραγωγικότητα, αλλά µε επιδόµατα. Ποιο είναι το
διαθέσιµο εισόδηµα στην Ελλάδα; Είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, επιδόµατα, συντάξεις, παροχή υπηρεσιών, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, µισθωτές υπηρεσίες, πρωτογενής-δευτερογενής τοµέας. Δεν παρεµβήκατε πουθενά. Είναι πώς θα δώσουµε επιδόµατα και θα αυξήσουµε τους µισθούς στους δηµόσιους υπαλλήλους, για να κρατείται η κατανάλωση µε µία, υποτίθεται, θυσία
των µικροµεσαίων.
Για να δούµε, όµως, πώς αντιµετωπίσατε την επιχειρηµατική
ελίτ. Όταν έσκασε το θέµα του σούπερ-µάρκετ «CARREFOURΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-», ας δούµε πώς το αντιµετωπίσατε. Τι κάνατε
εσείς, η αριστερή Κυβέρνηση για µια επιχείρηση, που ήταν µεγάλη και χρώσταγε 1.000.000.000 ευρώ; Αγόραζε 1 ευρώ µε πίστωση οκτώ µήνες και πούλαγε 1,2 ευρώ µετρητοίς. Πώς µπορεί
ένα τέτοιο σούπερ-µάρκετ, µια µεγάλη αλυσίδα όπως η «CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» να χρεοκοπήσει; Και συνέβη αυτό.
Τι κάνατε εσείς; Τι περιµένει να κάνει κανείς; Λέτε στο καταστατικό σας: «Για εµάς, ο σοσιαλισµός απαιτεί δηµοκρατία σε όλα
τα κύτταρα της δηµόσιας ζωής και αναδεικνύει έµπρακτα την
υπεροχή έναντι της ατοµικότητας και αλληλεγγύη, προκειµένου
οι εργαζόµενοι να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να διευθύνουν,
να ελέγχουν και να προστατεύουν µε τα εκλεγµένα όργανά τους
την παραγωγή, κατευθύνοντάς την στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών».
Τι περίµενε, λοιπόν, κανείς; Έχω έναν ξάδελφο, που είναι αριστερός και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Τι µου είπε ότι περίµενε; Να πείτε
στους δώδεκα χιλιάδες εργαζόµενους της «CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» να αναλάβουν τα σούπερ-µάρκετ. Αντί αυτού, όµως, εσείς τι κάνατε; Πήγατε και βρήκατε έναν άλλον επιχειρηµατία, που και τώρα έχει χρέη καµµιά εκατοστή εκατοµµύρια
ευρώ, οπότε κοιτάξτε µην ξανασκάσει στο µέλλον, πήρατε και
τις τραπεζικές διευθετήσεις και προχωράµε.
Τι έγινε µε το καρτέλ των κατασκευαστικών, που είχε η Επιτροπή Ανταγωνισµού; Τιµωρήθηκε κανείς επί των ηµερών σας ή
περάσατε διάταξη, για να µπορούν να διευθετούν την εκκρεµότητα και βγήκαν όλοι καθαροί; Τι έγινε µε τους καναλάρχες, τους
διαπλεκόµενους, υποτίθεται, µε όλο αυτό που θα έκανε ο κ. Παππάς; Τι έγινε; Εγώ είδα έναν, που είχε δύο κανάλια ότι άλλαξε το
ένα και ξαναέχει δύο. Οι ίδιοι είναι. Δεν πειράξατε κανέναν. Ξέρετε τι κάνουν οι πολυεθνικές και κερδίζουν; Παρατείνουν τις πατέντες προστασίας στα πρωτότυπα προϊόντα είτε στην τεχνολογία είτε στην πληροφορική είτε στα φάρµακα, και κρατούν έτσι
ψηλά τις τιµές.
Και ξέρετε ποιος σας τα λέει αυτά; Σας τα λέει ένας, που όταν
η τιµή του «Crestor» ήταν 10,5 ευρώ και η πατέντα του θα έληγε
σε πέντε χρόνια, χρησιµοποίησα τη λήξη, το data protection προστασίας δεδοµένων, για να µπορέσω να την κατεβάσω στο 6,5.
Και ξέρετε πόσο παρέδωσε ο Βορίδης τη φαρµακευτική δαπάνη,
µιας και βλέπω εδώ και την Εξεταστική Επιτροπή της Υγείας,
στον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015; Παρέδωσε 165.000.000
ευρώ τον µήνα. Ξέρετε πόσο τρέχει τέσσερα χρόνια τώρα; Τρέχει 250.000.000 ευρώ τον µήνα. Ξέρετε ότι θα είχαν όλοι οι βιοµήχανοι φωτογραφία µου στα γραφεία τους, εάν το είχα κάνει;
Άκουσα τον κ. Ξανθό προχθές να ανακοινώνει ότι πρέπει να αυξήσουµε το budget της φαρµακευτικής δαπάνης κατά 200.000.000
ευρώ. Ε, τότε εµείς γιατί το κατεβάζαµε; Γιατί δεν το αφήναµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Το θεωρείτε λάθος; Παίρνουν λάθος φάρµακα οι άνθρωποι;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι, αλλά δεν κάνει να κάνουµε δώρο στις
φαρµακοβιοµηχανίες και να τους λέµε ότι θα σας ανεβάσουµε
και διακόσια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τα διακόσια που δίνονται, θέλετε να τα µειώσουµε;
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ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα σας πω για τα διακόσια, που δίνονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να τα µειώσουµε;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ακούστε. Κάποιοι σαν εµένα και τον Βορίδη, και τον Γεωργιάδη και τον Λοβέρδο, που ήταν πριν στην Αίθουσα, προνοήσαµε να βάλουµε κλειστό προϋπολογισµό στα
φάρµακα και δεν έχει λείψει κανένα φάρµακο, από κανέναν. Και
τι είπαν; Ό,τι υπερβαίνει, θα επιστρέφεται πίσω στις βιοµηχανίες.
Οι βιοµηχανίες τι ήρθαν και µας ζήτησαν; Αυξήστε αυτό το
budget κατά 1,9 δισεκατοµµύρια. Κανένας από εµάς δεν το έκανε. Το ανακοίνωσε προχθές ο κ. Ξανθός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ενάµισι εκατοµµύριο ανασφάλιστοι παίρνουν φάρµακα, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Δεν αφορά τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Να µη συνεχιστεί ο
διάλογος.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Εγώ δεν διέκοψα τον κ. Φίλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Σαλµά, σας παρακαλώ, πέρασαν δώδεκα λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι σηµαίνει τώρα 250.000.000 ευρώ τον µήνα για τέσσερα χρόνια; Σηµαίνει περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ τον χρόνο παραπάνω από τα 165 εκατοµµύρια, που παρέδωσε η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό σε συµµετοχές ασθενών, περίπου 30%, είναι 300.000.000
ευρώ επιβάρυνση των ασθενών. Άρα, λοιπόν, πόσο φαίνεται ότι
όλοι προσπαθούµε να πούµε ότι κάπου βοηθήσαµε τους πολίτες;
Όχι, δυστυχώς δεν τους βοηθήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώστε, κύριε
Σαλµά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε και πραγµατικά, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Είναι το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ το καλό κόµµα για τους φτωχούς;
Είναι το τελευταίο ερώτηµα, µε το οποίο πρέπει να κλείσω ως
υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής της Νέα Δηµοκρατίας.
Αυτό πιστεύει ο κόσµος, µια µεγάλη µερίδα του κόσµου, αλλά
είναι πλασµατικό, δεν ισχύει. Και δεν ισχύει για δύο λόγους. Πρώτον, στην κατηγορία 0 έως 200 ευρώ τον µήνα, που είναι η
ακραία φτώχεια, που είναι περίπου επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
συµπολίτες µας, πράγµατι δώσατε το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, αυτό που είχε θεσµοθετηθεί από τη Νέα Δηµοκρατία
και το δώσατε. Είναι σωστό αυτό; Σωστό είναι. Θα πρέπει να µείνει; Θα πρέπει και θα µείνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι,
όχι µόνο θα το κρατήσει στα 700 εκατοµµύρια, αλλά θα το κάνει
1 δισεκατοµµύριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Όπως δίνεται είναι σωστό; Όχι.
Γιατί; Γιατί ακόµη και ο Λούλα, ο συνάδελφός σας στη Βραζιλία,
που ήταν του αριστερού κόµµατος και τώρα είναι φυλακή –αυτό
δεν έχει σχέση µε εσάς- αυτός ο άνθρωπος, που πρωτοεφάρµοσε το «bolsa familia», τους είπε, «εσείς οι φτωχοί στις φαβέλες
θα παίρνετε το επίδοµα, αλλά θα πηγαίνετε τα παιδιά σας στο
σχολείο, αλλιώς δεν το παίρνετε.».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το ίδιο είναι το ΚΕΑ εδώ;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Εδώ, στην Ελλάδα, υπήρξε καµµία κινητροδότηση γι’ αυτούς που παίρνουν αυτό το επίδοµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κάνεις λάθος σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Μαντά, θα τα
πείτε στην οµιλία σας µετά. Σηµειώστε το, για να το πείτε.
Κύριε Σαλµά, ολοκληρώστε, παρακαλώ, είµαστε στα δεκατέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Δεν υπήρξε η χρήση των κοινωνικών εφαρµογών και των κοινωνικών υπηρεσιών, η πρόσβαση των δικαιούχων. Δηλαδή, δεν µπορούµε να πούµε σήµερα ότι όλα τα παιδιά
των φτωχών ανθρώπων πάνε σε βρεφονηπιακό σταθµό και κυρίως, δεν επανεντάχθηκαν γρήγορα στην αγορά εργασίας. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι έχουµε τη λεγόµενη παγίδα της φτώχειας. Όλοι
αυτοί οι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στη φτώχεια. Δεν ξέρω εάν
είναι χρήσιµο πολιτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει εγκλωβισµένους
στην παγίδα της φτώχειας επτακόσιες πενήντα χιλιάδες φτωχούς, πάντως σκοπός µας είναι να τους ικανοποιήσουµε, δίνοντας επιδόµατα.
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Κλείνω, λέγοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ, κύριε Σαλµά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο Υπουργός κ. Τζανακόπουλος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήταν ενδιαφέρον, αν και κάπως ειρωνικό, να ακούµε τον κ.
Σαλµά από τούτο εδώ το Βήµα να κάνει µαθήµατα εξοικονόµησης στην υγεία, να µας κάνει σύντοµα µαθήµατα µαρξιστικής πολιτικής οικονοµίας, να µας κάνει µαθήµατα εργατικής αυτοδιαχείρισης. Νοµίζω ότι ήταν υποδειγµατική η οµιλία του κ. Σαλµά
για το µέγεθος της σύγχυσης, που επικρατεί αυτήν τη στιγµή στη
Νέα Δηµοκρατία, αλλά και, εάν θέλετε, αποτυπώνει µε τον πιο
σαφή τρόπο το γεγονός ότι µάλλον, στα ζητήµατα της οικονοµίας η Νέα Δηµοκρατία έχει πετάξει «λευκή πετσέτα». Μετά την
κατάρρευση όλου του αφηγήµατος, που έκτιζε επί µία περίπου
τριετία περί κατάρρευσης της ελληνικής οικονοµίας, περί καταστροφής των βασικών παραγωγικών της ιστών και διάφορα τέτοια, τα οποία ακούγαµε µε αρκετά µεγάλη υποµονή, σήµερα η
Νέα Δηµοκρατία έχει αφήσει αυτό το καταστροφολογικό αφήγηµα στην άκρη, απ’ ό,τι φαίνεται, και το έχει ρίξει είτε στην
ακροδεξιά ρητορική είτε στην προσπάθεια να παρουσιαστεί ως
ο µεγάλος προστάτης των φτωχών.
Ακούστε, λοιπόν, τώρα ποια είναι η πραγµατικότητα και αυτές
είναι µερικές προκαταρκτικές σηµειώσεις, εάν θέλετε, τις οποίες
οφείλω να κάνω µετά και τη σχετική οµιλία του κ. Σαλµά.
Πρώτη σηµείωση. Ατοµικό χρέος. Λέει ο κ. Σαλµάς ότι εκτινάξαµε το ατοµικό χρέος, εµείς του ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγήσαµε την
ελληνική οικονοµία στην καταστροφή. Στις 31-12-2014, κύριε
Σαλµά, είχαµε τρία εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες
εκατόν σαράντα πέντε µικροοφειλέτες µε σύνολο οφειλών έως
3.000 ευρώ, µε συνολικό χρέος αυτών των οφειλετών 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Την 1-12-2018 έχουµε -αυτή τη στιγµή- τρία
εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα επτά χιλιάδες µικροοφειλέτες µε σύνολο οφειλών έως 3.000 ευρώ και συνολικό χρέος
αυτών των οφειλετών 1,626 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή κάτω
από το σχετικό ποσοστό, που ήταν το ατοµικό χρέος για τους µικροοφειλέτες το 2014. Πρώτη ανακρίβεια.
Δεύτερη ανακρίβεια, σχετικά µε τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, που µας είπατε ότι αυξήσαµε τις ασφαλιστικές εισφορές. Να σας θυµίσω ότι για το 88% των ελευθέρων επαγγελµατιών, γιατρών, δικηγόρων και µηχανικών, οι ασφαλιστικές εισφορές, σύµφωνα µε τον ν.4387, είναι χαµηλότερες από τις ασφαλιστικές εισφορές, που ίσχυαν µε βάση το προηγούµενο σύστηµα
των κλάσεων. Αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση,
είναι ότι για µία ειδική κατηγορία µεσοστρωµάτων, δηλαδή για
το 12% των αυτοαπασχολούµενων, γιατρών, µηχανικών και δικηγόρων, που έχουν µέσο εισόδηµα και πάνω, µειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές από το 20% στο 13%. Από εκεί και πέρα, το 88%,
δηλαδή η κοινωνική πλειοψηφία των µικροµεσαίων, είχε ήδη ελαφρυνθεί µε βάση τις ρυθµίσεις του ν.4387 και µε τη σύνδεση των
ασφαλιστικών εισφορών µε το πραγµατικό εισόδηµα.
Σηµείωση τρίτη περί αύξησης της φορολογίας, επειδή το
ακούω και από εσάς, το έχω ακούσει και από διάφορους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας όλες αυτές τις ηµέρες της υποτονικής, οφείλω να πω, συζήτησης για τον προϋπολογισµό, γιατί,
όπως σας είπα, µάλλον έχετε πετάξει «λευκή πετσέτα». Είχαµε
35 δισεκατοµµύρια ευρώ νέους φόρους κατά την περίοδο 20102014 και 4 δισεκατοµµύρια νέους φόρους από το 2015 έως το
2018. Αυτή τη στιγµή είναι η πρώτη φορά, που ο προϋπολογισµός δίνει τη δυνατότητα δηµοσιονοµικής επέκτασης, δηλαδή
αύξησης από τη µία πλευρά, δαπανών και µείωσης φορολογίας,
πράγµα το οποίο εσείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής
σας, από το 2012 µέχρι το 2014, δεν κάνατε ούτε µία φορά, εκτός
από τον Μάιο του 2014, όταν αποφασίσατε να ρίξετε στα βράχια
το ίδιο το πρόγραµµα, που εσείς είχατε αποδεχθεί και είχατε
υπογράψει, το δεύτερο µνηµόνιο δηλαδή, διότι θεωρήσατε ότι
πλέον, δεν σας µένει καµµία άλλη λύση, για να µπορέσετε να
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αποτρέψετε την πολιτική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι κάνατε, λοιπόν; Μονοµερώς, µειώσατε τον ΦΠΑ στην εστίαση, από 23% σε 13%. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσµα αυτής της
πολιτικής, κύριε Σαλµά; Δεν απευθύνοµαι σε εσάς προσωπικά,
απλώς το λέω επειδή βρισκόµαστε σε µία διαλογική σχέση,
καθώς οµιλώ µετά από εσάς. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσµα,
λοιπόν; Το αποτέλεσµα ήταν ότι, ενώ είχατε στόχο πρωτογενούς
πλεονάσµατος 1,5% για το 2014, φθάσατε σε πρωτογενές πλεόνασµα 0%, ενώ η έκθεση των θεσµών του Μαΐου 2014 έλεγε ότι
το πρόγραµµα είναι πλέον αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Αυτά
δεν έγιναν ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέµβριο, ούτε τον Δεκέµβριο, διότι επικαλείστε και την πολιτική επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ
ως τον λόγο για το γεγονός ότι το πρόγραµµα, το δεύτερο µνηµόνιο, κατέληξε στα βράχια. Όλα αυτά έγιναν κατά την περίοδο
του Μάιου-Ιούνιου 2014.
Σηµείωση τέταρτη. Μιλήσατε για µία υποτιθέµενη µείωση των
λιανικών πωλήσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η πρώτη
φορά µέσα στην οκταετία που σηµειώθηκε αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης και των λιανικών πωλήσεων ήταν την περίοδο από
το 2017 και µετά και αυτή η πορεία συνεχίζεται και µάλιστα τονώνεται διαρκώς και δυναµικά.
Πέµπτο ζήτηµα, διότι ακούω διαρκώς από τη Νέα Δηµοκρατία
µία συνεχή επίθεση ενάντια στα κοινωνικά επιδόµατα. Εγώ θέλω
να σας ρωτήσω το εξής: Με τα οικογενειακά επιδόµατα συµφωνείτε; Φαντάζοµαι, συµφωνείτε. Θυµάστε τι µας λέγατε για τα οικογενειακά επιδόµατα, πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης; Ότι δήθεν θα εξαναγκαστούµε κατά τη διαπραγµάτευση στην τρίτη αξιολόγηση να µειώσουµε τον προϋπολογισµό για τα οικογενειακά επιδόµατα και τελικά καταλήξαµε από
τα 650 εκατοµµύρια που ήταν ο προϋπολογισµός για τα οικογενειακά επιδόµατα, να φτάσουµε σε έναν προϋπολογισµό 920
εκατοµµυρίων ευρώ. Και εδώ είναι το ερώτηµα πάρα πολύ σαφές
και το απευθύνω και στον κ. Σταϊκούρα, που θα µιλήσει λίγο αργότερα. Συµφωνείτε µε την αύξηση των κοινωνικών επιδοµάτων,
κύριε Σταϊκούρα, και ειδικά των οικογενειακών επιδοµάτων; Συµφωνείτε µε το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, που αποτελεί
την κατ’ εξοχήν επιδοµατική πολιτική ή και αυτό είναι προβληµατικό, καθώς υποτίθεται ότι δηµιουργεί αντιαναπτυξιακή δαπάνη
για τον προϋπολογισµό; Εδώ είναι τα ερωτήµατα και όχι µία γενική τοποθέτηση εναντίον των επιδοµάτων, αλλά µία τοποθέτηση
επί των συγκεκριµένων επιδοµάτων που προβλέπει ο προϋπολογισµός. Ποια είναι αυτά; Τα οικογενειακά επιδόµατα και το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, κατά κύριο λόγο, και το ερώτηµα
απευθύνεται σαφώς και ευθύτατα: Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε
αυτά τα επιδόµατα και µε την αύξησή τους;
Έκτη σηµείωση για τα µαθήµατα περί εργατικής αυτοδιαχείρισης. Ωραία η ιδέα του κ. Σαλµά να κινητοποιηθούν οι εργαζόµενοι, να αρχίσουν να αναλαµβάνουν χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις. Βεβαίως, εµείς τη στηρίζουµε αυτήν την πολιτική, αλλά το
ερώτηµα, κύριε Σαλµά, επί του συγκεκριµένου είναι το εξής:
Ποιος ακριβώς θα αναλάµβανε τα χρέη του Μαρινόπουλου, εφόσον προχωρούσε αυτή η ιδιαίτερα πρωτότυπη ιδέα, για την
οποία ήρθατε εδώ και µας κάνατε µαθήµατα; Ποιος θα τα αναλάµβανε αυτά τα χρέη; Οι εργαζόµενοι; Οι εργαζόµενοι θα αναλάµβαναν τα χρέη µιας επιχείρησης, η οποία ξέρουµε όλοι πάρα
πολύ καλά πώς οδηγήθηκε στη χρεοκοπία;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Να µας πείτε για τη «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ» που έβαλε λουκέτο σήµερα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Να έρθω τώρα στην επί της
ουσίας τοποθέτησή µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρά τα όσα ισχυρίζεται η Νέα
Δηµοκρατία, ψηφίζουµε σήµερα τον πρώτο µεταµνηµονιακό προϋπολογισµό, τον πρώτο προϋπολογισµό που µετά από δέκα χρόνια καταρτίζεται σε συνθήκες σχετικής οικονοµικής και πολιτικής
ελευθερίας. Καταρτίζεται έξω από την ειδική µνηµονιακή συνθήκη και χωρίς τους περιορισµούς της τεχνολογίας των αξιολογήσεων, η οποία επέβαλε ένα ασφυκτικό πλαίσιο διαπραγµάτευσης.
Σας θυµίζω ότι αυτή η µνηµονιακή τεχνολογία όριζε µια διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία η ελληνική Κυβέρνηση έπρεπε να
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εκπονεί και να υλοποιεί πολιτικές εν είδει ανταλλάγµατος για τις
εκταµιεύσεις της δανειακής σύµβασης ή των δανειακών συµβάσεων κάθε φορά, εκταµιεύσεις που ήταν απαραίτητες για την
εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους και χωρίς αυτές το ελληνικό
δηµόσιο θα οδηγούνταν σε αναγκαστική στάση πληρωµών. Αυτή
ήταν και η κατάσταση την οποία παραλάβαµε. Αυτή ήταν η συνθήκη εντός της οποίας αναγκαστήκαµε να κυβερνήσουµε επί
τρία ολόκληρα χρόνια. Και σε αυτή τη συνθήκη καταφέραµε να
βάλουµε οριστικό τέλος τον Αύγουστο του 2018. Θα θυµάστε,
βεβαίως, και εσείς, αλλά και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, ότι δεν συµφωνούσατε µε αυτή την πολιτική επιλογή της
Κυβέρνησης που σήµερα έχει πλήρως δικαιωθεί, δηλαδή να προχωρήσουµε σε µια καθαρή έξοδο από το µνηµόνιο. Αντιθέτως,
µας καλούσατε να ζητήσουµε πιστοληπτική γραµµή, πράγµα που
θα συνεπαγόταν και την υπογραφή νέου µνηµονίου µε αυστηρές
διαδικασίες αξιολογήσεων. Και µε τι αντάλλαγµα; Ένα χρηµατικό
ποσό που θα λειτουργούσε ως εγγύηση για την εξυπηρέτηση
του ελληνικού χρέους.
Μόνο που ξέρετε ποιο είναι το ειρωνικό σ’ αυτή την περίπτωση; Ότι εµείς καταφέραµε να εξασφαλίσουµε αυτό το χρηµατικό ποσό ως χρηµατοδοτικό µαξιλάρι από τον ESM, χωρίς
νέες δεσµεύσεις, χωρίς νέα µνηµονιακή συµφωνία, όπως θα
έπρεπε να έχουµε υπογράψει αν µπαίναµε στη διαδικασία της πιστοληπτικής γραµµής, σύµφωνα µε το ίδιο το καταστατικό του
ESM και χωρίς η χρήση του χρηµατοδοτικού µαξιλαριού να εξαρτάται από τις εκθέσεις της µεταπρογραµµατικής παρακολούθησης από τη µεριά των θεσµών. Είναι ακριβώς η συνέπεια αυτής
της πολιτικής επιλογής, η µεγαλύτερη πολιτική και οικονοµική
ελευθερία, την οποία έχουµε σήµερα. Και είναι ακριβώς συνέπεια
αυτής της πολιτικής επιλογής που έχουµε σήµερα τη δυνατότητα
να ψηφίζουµε έναν προϋπολογισµό που αποτυπώνει πια τις προτεραιότητες της ελληνικής Κυβέρνησης και όχι των θεσµών παρακολούθησης.
Είναι προφανές ότι µια πιθανή επιλογή πιστοληπτικής γραµµής
σε καµµία περίπτωση δεν θα εξυπηρετούσε τη χώρα, δεν θα εξυπηρετούσε την κοινωνική πλειοψηφία, δεν θα εξυπηρετούσε την
ανάγκη η χώρα να πατήσει στα πόδια της ξανά και να αναλάβει
η ίδια την ευθύνη της εκπόνησης της οικονοµικής πολιτικής µετά
από µια οκταετία. Θα εξυπηρετούσε, όµως, άψογα κάτι άλλο: Θα
εξυπηρετούσε άψογα το αφήγηµα που επέµενε µέχρι τέλους να
κάνει λόγο για τέταρτο µνηµόνιο, στο οποίο υποτίθεται ότι θα
οδηγούσαν οι δικές µας καταστροφικές επιλογές. Και όταν αυτό
το αφήγηµα κατέρρευσε και δεν υπογράφηκε νέο µνηµόνιο, η
Νέα Δηµοκρατία παρ’ όλα αυτά επέµεινε. Χαρακτήρισε τη νέα
συνθήκη της µεταµνηµονιακής παρακολούθησης άτυπο τέταρτο
µνηµόνιο. Και µε ποιο επιχείρηµα; Την εφαρµογή των προνοµοθετηµένων µέτρων που είχαν νοµοθετηθεί, αν θυµάστε, κατά την
περίοδο της δεύτερης αξιολόγησης το καλοκαίρι του 2017. Ποια
είναι αυτά τα µέτρα; Το πρώτο από αυτά για το 2019 είναι η περικοπή της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων που θεσµοθετήθηκε µε τον νόµο 4387. Το µέτρο αυτό, όµως, όπως όλοι
γνωρίζετε, καταργήθηκε ως αχρείαστο. Δεν ανεστάλη. Καταργήθηκε.
Είναι, λοιπόν, προφανές και πέραν πάσης αµφιβολίας ότι
πλέον δεν υφίσταται καν η υπόνοια ενός τέταρτου µνηµονίου,
ούτε καν η διαπραγµατευτική τεχνολογία, την οποία επέβαλαν
τα µνηµόνια, λόγω ακριβώς της σύνδεσής τους µε τις δανειακές
συµβάσεις. Και η διαπραγµατευτική τεχνολογία, λοιπόν, αλλά και
τα προνοµοθετηµένα µέτρα αποτελούν παρελθόν.
Μια παρένθεση εδώ: Έγινε πάρα πολύς λόγος το τελευταίο
διάστηµα σε σχέση µε µια υποτιθέµενη συναλλαγή. Ότι, δηλαδή,
εµείς ανταλλάξαµε την κατάργηση του µέτρου της περικοπής
της προσωπικής διαφοράς µε το όνοµα της Μακεδονίας.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να σας πω ότι την πολιτική επιλογή για τη
Συµφωνία των Πρεσπών δεν την κάναµε εν είδει ανταλλάγµατος.
Την κάναµε επειδή την πιστεύουµε. Εποµένως, δεν θα µπορούσε
εξ ορισµού να είναι αποτέλεσµα της οποιασδήποτε συναλλαγής.
Όµως, εδώ υπάρχει και µια συνέπεια ως προς την καταγγελία,
την οποία έχετε εξαπολύσει και από τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας και ιδιαίτερα από τη µεριά του Αρχηγού της, ο οποίος φαίνεται ότι έλκεται ιδιαίτερα από τα επιχειρήµατα της Χρυσής
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Αυγής το τελευταίο διάστηµα.
Υπάρχει, λοιπόν, µια συνέπεια, την οποία πιθανόν δεν έχετε
σκεφτεί. Διότι, ξέρετε, αν στη µία µεριά του τραπεζιού της διαπραγµάτευσης µε θέµα τις συντάξεις και το όνοµα της Μακεδονίας καθόταν η ελληνική Κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας, από την
άλλη µεριά του τραπεζιού της διαπραγµάτευσης προφανώς υπονοείτε ότι καθόταν η κ. Μέρκελ, µε την οποία συµµετέχετε στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. Υπονοείτε ότι καθόταν ο κ. Κουρτς, ο
οποίος επίσης συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. Υπονοείτε ότι καθόταν στην άλλη µεριά του τραπεζιού ο κ. Ρούτε, ο
Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο οποίος επίσης συµµετέχει στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα.
Εδώ πέρα, λοιπόν, υπάρχει ένα σαφές και αµείλικτο ερώτηµα,
το οποίο πρέπει να σας απευθύνουµε: Πώς είναι δυνατόν να συµµετέχετε σε ένα κόµµα, το οποίο συναλλάχθηκε µε την ελληνική
Κυβέρνηση για να προδοθεί η Μακεδονία; Πώς είναι δυνατόν και
το κάνετε αυτό; Νοµίζω, λοιπόν, ότι συνέπεια της καταγγελίας
σας είναι η άµεση αποχώρησή σας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόµµα. Διαφορετικά θα είστε κι εσείς συνένοχοι στην εν λόγω
συναλλαγή.
Και επιστρέφω: Όλα αυτά, δηλαδή το γεγονός της εξόδου από
τη µνηµονιακή επιτροπεία, το γεγονός ότι έχουµε εκφύγει πλέον
από τη συνθήκη της διαπραγµατευτικής τεχνολογίας των δανειακών συµβάσεων, σηµαίνουν ότι µπορούµε να καταρτίζουµε τον
προϋπολογισµό µας πέρα και έξω από κάθε περιορισµό; Φυσικά
και όχι. Υπάρχει, κατ’ αρχάς, ο περιορισµός των πρωτογενών
πλεονασµάτων, τα οποία είναι βεβαίως υψηλά και ο οποίος περιορισµός σχετίζεται µε τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους,
ενός χρέους που οι κυβερνήσεις βέβαια της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ κατάφεραν να το εκτοξεύσουν στο 180% του
ΑΕΠ, σε ύψος 320 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Εποµένως, η ανάγκη για τη διατήρηση αυτών των πρωτογενών
πλεονασµάτων δεν οφείλεται σε µια αστοχία ή σε µια επιλογή
της ελληνικής Κυβέρνησης. Αντίθετα, οφείλεται στην πλήρη αποτυχία των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ να επιτύχουν µια βιώσιµη ρύθµιση του χρέους όταν µπορούσαν, την
περίοδο του 2012, 2013, 2014, 2015. Και τώρα ερχόµαστε εµείς
να µαζέψουµε τα ασυµµάζευτα των πολιτικών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και η Νέα Δηµοκρατία µας εγκαλεί γι’
αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς τα καταφέρνουµε. Η συµφωνία ρύθµισης
του ελληνικού χρέους προβλέπει ότι οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δηµοσίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα. Και είναι
αυτό ακριβώς που εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του χρέους, αρκεί
το πρωτογενές πλεόνασµα πράγµατι να διατηρηθεί στο υψηλό
3,5% µέχρι το 2022.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώνετε, κύριε
Υπουργέ, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πάρα πολύ συχνά τη δυνατότητα να µιλώ στο Κοινοβούλιο. Εποµένως, θα ήθελα µια µικρή ανοχή.
Πράγµατι, λοιπόν, αυτός δεν είναι ένας απλός στόχος. Είναι
ένας δύσκολος στόχος. Ωστόσο, σκεφτείτε πόσο βελτιωµένος
είναι µε τις αντίστοιχες δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας και
του δεύτερου µνηµονίου, δεσµεύσεις που η Νέα Δηµοκρατία
θέλει διαρκώς να τις ξεχνά, καθώς προέβλεπαν διατήρηση πρωτογενών πλεονασµάτων ύψους 4% τουλάχιστον µέχρι το 2031.
Και έρχεται τώρα η Νέα Δηµοκρατία και µας λέει το εξής: Μας
κάνει κριτική αφενός, γιατί το 4% έγινε 2% µετά το 2022, αλλά
όταν έρχεται και αντιµέτωπη µε αυτή την πραγµατικότητα των
δυσθεώρητων πρωτογενών πλεονασµάτων του 4% µέχρι το
2031, ξεκινά την απόλυτη διαστρέβλωση και την απόλυτη παραδοξολογία. Μας λέει: «Ναι, βεβαίως, εµείς είχαµε συµφωνήσει
τέτοια πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά αυτά θα προέκυπταν από
την ανάπτυξη». Και πού το στηρίζουν αυτό; Το στηρίζουν στις
εκτιµήσεις και τις προβολές που είχαν γίνει σε ένα χαρτί µε
στόχο να δηµιουργηθεί η εντύπωση της βιωσιµότητας του χρέους πριν από οποιαδήποτε ρύθµισή του, δηλαδή την περίοδο
2013-2014. Θυµάστε τότε που οι κ.κ. Βενιζέλος και Σαµαράς ζη-
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τούσαν πιστοποιητικά βιωσιµότητας του χρέους; Εννοώντας, βέβαια, θετικές µελέτες βιωσιµότητας του χρέους, αλλά το αντιπαρέρχοµαι. Κοιτάξτε τώρα πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό το σηµείο:
Το 4,5% µέχρι το 2018 και το 4% µέχρι το 2031 υποτίθεται ότι θα
έβγαινε από το γεγονός ότι θα είχαµε υψηλότερη ανάπτυξη.
Πολύ ωραίο επιχείρηµα. Βεβαίως, αν στις προβολές για την εξέλιξη του χρέους υποθέσεις έναν ρυθµό ανάπτυξης πάνω από
3,5% για µια εικοσαετία, είναι προφανές ότι το χρέος θα καταστεί
βιώσιµο. Στα χαρτιά. Το θέµα είναι ότι οι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας πήραν αυτό το τεχνοκρατικό τρικ, το πέρασαν για
πραγµατικότητα και στο τέλος το πίστεψαν κιόλας. Και µας λένε
σήµερα: «Μα, δεν βλέπετε ότι προβλεπόταν ρυθµός ανάπτυξης
3,7% για το 2018; Έτσι θα πιάναµε τον στόχο του 4,5% πρωτογενούς πλεονάσµατος».
Αντί άλλου επιχειρήµατος και για να µη σας κουράζω, θα σας
αναφέρω απλώς τις προβλέψεις για την ελληνική οικονοµία από
το 2010 µέχρι το 2015, για να δούµε πόση είναι η αξία αυτού του
επιχειρήµατος, του αντιγεγονικού επιχειρήµατος –ελπίζω να καταλαβαίνετε- της Νέας Δηµοκρατίας.
Το 2010, η πρόβλεψη του προϋπολογισµού µιλούσε για µείωση του ΑΕΠ κατά 0,3% και καταλήξαµε σε ύφεση 5,4%. Το
2011, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προέβλεπε ύφεση 2,6% και
η ύφεση έφτασε στο 9,1%. Το 2012, µιλούσαµε για ανάπτυξη στο
1,1% και καταλήξαµε µε ύφεση 7,3%. Το 2013, µιλούσαµε για
ανάπτυξη 2,1% και καταλήξαµε σε ύφεση 3,2%. Το 2014, λέγαµε
για ανάπτυξη επίσης στο 2,1%, ενώ το πραγµατικό αποτέλεσµα
ήταν 0,4%.
Οι προβλέψεις, λοιπόν, στις οποίες αναφέρεται η Νέα Δηµοκρατία για να δικαιολογήσει τον εαυτό της, είναι αυταπόδεικτο
ότι έχουν τόση αξία όσο µία χαρτοπετσέτα. Δεν χρειάζεται κανένας παραπάνω χρόνος να ασχοληθούµε µε τα επιχειρήµατα τα
οποία παρουσιάστηκαν όλες τις προηγούµενες ηµέρες και θα
εξακολουθήσουν να παρουσιάζονται σήµερα από το οικονοµικό
επιτελείο της Νέας Δηµοκρατίας.
Με δεδοµένους, λοιπόν, τους περιορισµούς που απορρέουν
από την πειθαρχική λειτουργία των αγορών και το ύψος του ελληνικού χρέους, εµείς επιχειρούµε την αντιστροφή των πολιτικών
λιτότητας και τη δηµιουργία ενός νέου αναπτυξιακού παραδείγµατος, σε πλήρη αντιπαράθεση µε τα αποτυχηµένα νεοφιλελεύθερα κλισέ που η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί πολιτικό πρόγραµµα.
Σε αυτήν ακριβώς την αντιπαράθεση, ιδεολογική και πολιτική,
αναδεικνύονται και οι διαχωριστικές γραµµές της επόµενης περιόδου. Κεντρικός στόχος του δικού µας προγράµµατος είναι η
αύξηση του εισοδήµατος για την κοινωνική πλειοψηφία και τους
εργαζόµενους.
Εδώ χρειάζεται µία επισήµανση. Τα µέτρα αύξησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε, αλλά πέραν των είκοσι λεπτών δεν µπορούµε να
πάµε. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω. Τα δέκα ή τα είκοσι λεπτά είναι
ανεκτά, αλλά παραπάνω από τα είκοσι δεν γίνεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα µέτρα αύξησης του εισοδήµατος αφορούν µεταβιβάσεις
του προϋπολογισµού, τον κατώτατο µισθό, την επέκταση κλαδικών συλλογικών συµβάσεων, µειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, κ.λπ.. Είναι µία καθαρά ταξική επιλογή η αύξηση του
διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών µε στόχο την ενίσχυση
της εσωτερικής ζήτησης.
Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η διαφορά µας από τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία στο αναπτυξιακό –υποτίθεται- πρόγραµµά της,
για να µπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις, να δηµιουργήσει
όρους προσέλκυσης επενδύσεων, µας λέει ότι ο µοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο πολιτικός στόχος είναι η συντριβή
της εργασίας, οι φοροαπαλλαγές για την ολιγαρχία, η διάλυση
κάθε ρύθµισης στο επίπεδο της αγοράς κ.λπ..
Πρόκειται για το νεοφιλελεύθερο «µάντρα» το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν κατά κόρον από συγκεκριµένες πολιτικές δυνάµεις, όπως τον κ. Ρήγκαν, την κυρία Θάτσερ, τον κ.
Μάκρι. Ξέρετε, µάλιστα, πού κατέληξε ο κ. Μάκρι µε την επιλογή
την οποία έκανε και την οποία εσείς ξεπατικώσατε και παρουσιάσατε ως πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας; Κατέληξε πίσω στην
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αγκαλιά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, εκεί δηλαδή που
εσείς σκοπεύετε να επαναφέρετε τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Σταϊκούρας έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, τώρα, µπορεί να
γίνεται αυτό το πράγµα; Δεν είναι δυνατόν!
Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’
αρχάς θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την αµέριστη συµπαράστασή µου στους εργαζόµενους στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και στον
«ΣΚΑΪ». Το µήνυµα όλου του δηµοκρατικού κόσµου πρέπει να
είναι –και νοµίζω ότι αυτή τη φορά είναι, τουλάχιστον λεκτικάξεκάθαρο. Η ελευθεροτυπία και η πολυφωνία δεν φιµώνονται.
Θα µου επιτρέψετε να δώσω ορισµένες σύντοµες απαντήσεις
στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος καλώς
πράττει και µας αντιµετωπίζει ως κόµµα που θα αναλάβουµε τη
διακυβέρνηση της χώρας σε λίγους µήνες και ζητά απαντήσεις,
τις οποίες και θα πάρει.
Πρώτον, κύριε Υπουργέ, µιλάτε εσείς για αξιοπιστία; Εσείς που
διακατέχεστε από αυταπάτες και λέτε συνειδητά ψέµατα; Εσείς
που µοιράζετε ετησίως κατά φαντασίαν δισεκατοµµύρια στη
Θεσσαλονίκη; Εσείς που δεν θα παίρνατε ούτε ένα ευρώ νέα
µέτρα και πήρατε µέχρι σήµερα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ νέα
µέτρα λιτότητας; Εσείς που επιβάλατε είκοσι εννέα νέους φόρους, δεκαεπτά περικοπές συντάξεων και εξαφανίσατε τη µεσαία τάξη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πάλι τα ίδια; Πείτε και κάτι
άλλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Επειδή, κύριε συνάδελφε, λέτε να
µην πούµε τα ίδια, ας πούµε κάτι διαφορετικό.
Εσείς που λέγατε ότι θα βελτιώσετε το διαθέσιµο εισόδηµα
των πολιτών, πάρτε τα καινούργια στοιχεία τώρα. Σήµερα, ο
ΟΟΣΑ λέει ότι θα φθάσει το διαθέσιµο εισόδηµα το 2020 εκεί που
ήταν το 2014.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Θα καταθέσω αρκετούς πίνακες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εσείς που λέγατε «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και εκπλειστηριάζετε µαζικά και ηλεκτρονικά χιλιάδες σπίτια, προχωρήσατε σε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες κατασχέσεις και
ένας στους δύο φορολογούµενους είναι οφειλέτης;
Εσείς που λέγατε ότι θα µαζέψετε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ από
φοροδιαφυγή σε έξι µήνες, έχετε εισπράξει 150 εκατοµµύρια
ευρώ σε τέσσερα χρόνια.
Εσείς δεσµευόσασταν ότι οι οφειλές του δηµοσίου θα εκκαθαριστούν µέχρι τις 20 Αυγούστου και σήµερα υπερβαίνουν τα
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών χθες είπε: «Τώρα ανακάλυψα ότι δεν µηδενίζονται». Τέσσερα χρόνια Υπουργός τώρα το ανακάλυψε!
Εσείς δεσµευόσασταν –και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- ότι
θα εκτελείται κάθε χρόνο το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
και αυτό παρουσιάζει σήµερα υστέρηση 3 δισεκατοµµυρίων
ευρώ από τους στόχους που εσείς έχετε θέσει στους προϋπολογισµούς που εκτελούνται, όπως λέει ο κύριος Υπουργός, µε
επάρκεια;
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεπώς µη µας κουνάτε και το δάχτυλο. Άλλωστε, την έννοια
της δηµιουργικής ασάφειας το δικό σας «asset» την εισήγαγε
στην πολιτική. Ας µην ξεχνιόµαστε. Η δηµιουργική ασάφεια και
το «asset» της Κυβέρνησης πήγαιναν πακέτο. Δυστυχώς όµως,
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όταν µια κυβέρνηση δεν έχει ιδεολογικές συντεταγµένες, όπως
συµβαίνει µε τη σηµερινή, προχωρά σε υποχωρήσεις παντού και
στα εθνικά θέµατα, γιατί είναι µια βολική κυβέρνηση.
Δεύτερον, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών τις προηγούµενες µέρες –λείπει σήµερα- υπολόγισε αυθαίρετα ότι χρειάζονται άµεσα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ για την υλοποίηση του
προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι άµεσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: … λησµονώντας ότι κάποιες παρεµβάσεις, όπως είναι για τις ασφαλιστικές εισφορές, εκτείνονται σε
βάθος τετραετίας –το λησµόνησε, έχω τα Πρακτικά- και, φυσικά,
προβαίνοντας σε άστοχες εκτιµήσεις.
Κύριε Μαντά, ακούστε την πιο ενδιαφέρουσα. Για παράδειγµα,
υποστήριξε –κι αυτό θα ήθελα λίγο να το δούµε µαζί, να το µοιραστούµε- ότι η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο
13% κοστίζει 513 εκατοµµύρια ευρώ –τόσο το κοστολόγησε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών- όταν την αντίστοιχη µείωση που έγινε το 2013 στην έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους την είχε ουσιαστικά δηµοσιονοµικά ουδέτερη και
όταν οι Θεσµοί –έχω το e-mail των θεσµών- οι οποίοι αντιδρούσαν το 2013, ανέβασαν το κόστος στα 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Δηλαδή, οι θεσµοί έλεγαν ότι για να µειωθεί ο ΦΠΑ είναι 300
εκατοµµύρια ευρώ και ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός λέει
ότι είναι 513 εκατοµµύρια ευρώ. Τελικά αποδεικνύεσθε µνηµονιακότεροι των µνηµονιακών. Αυτό είναι το e-mail των θεσµών,
όταν κάναµε τη διαπραγµάτευση για τη µείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τρίτον, µας ρωτάτε πώς θα χρηµατοδοτήσουµε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Τι είναι αυτό που λέτε; Αφού
έχουν αυξηθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Για να µειωθούν από το 23% στο
13%, ήταν λιγότερα από 300 εκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε
τους θεσµούς. Εδώ είναι τα στοιχεία. Μη µε διακόπτετε. Τώρα
είναι η ώρα να µιλήσουµε εµείς.
Τρίτον, µας ρωτάτε πώς θα χρηµατοδοτήσουµε το πρόγραµµά
µας. Θα µπορούσα εύκολα να απαντήσω «µπακαλίστικα», όπως
απαντάτε κι εσείς και να πω «από τα αχρείαστα υπερπλεονάσµατα του παρελθόντος». Πόσο; Είναι 11 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα µπορούσα, επίσης, να απαντήσω «από τα µελλοντικά υπερπλεονάσµατά σας», τα οποία είναι και αυτά αχρείαστα. Πόσο;
Είναι 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα απαντήσω, όµως, πιο τεκµηριωµένα, καταθέτοντας σχετικό
κείµενο από δική µου τοποθέτηση την εποµένη των παρουσιάσεων των θέσεων της Νέας Δηµοκρατίας στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή δεν έχω χρόνο, θα σας πω κωδικοποιηµένα κάποια
πράγµατα. Από ένα πρόγραµµα περιορισµού των κρατικών δαπανών, χωρίς να υποβαθµιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών και
χωρίς απολύσεις, από την ενίσχυση των συµπράξεων του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, από την επέκταση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών, από τη µείωση της φοροδιαφυγής λόγω χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα λεφτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Τόση ώρα γι’ αυτά σας µιλάω.
Και επειδή µίλησα για χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ελάτε να δούµε άλλον έναν πίνακα µαζί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πάλι πίνακας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Όταν µπορείς να αποτυπώνεις κάτι
µε πίνακες, µάλλον λες την αλήθεια.
Αυτός είναι ο πίνακας του κενού ΦΠΑ. Τι σηµαίνει «κενό ΦΠΑ»;
Νοµίζω ότι η κυρία Υπουργός θα το ξέρει. Ή µήπως το βλέπετε
για πρώτη φορά; Με ανησυχεί αυτό. Αυτό είναι πόσο εισπράττεις
από τον ΦΠΑ, σε σχέση µε το πόσο θα έπρεπε να εισπράττεις µε
βάση τους φορολογικούς συντελεστές που έχεις.
Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κείµενο της Ευρωπαϊκής
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Επιτροπής; Λέει τα εξής: «Το χαµηλότερο ύψος της φοροδιαφυγής το είχαµε το 2014 στον ΦΠΑ». Γιατί; Διότι τότε µειώθηκαν
συστηµατικά φορολογικοί συντελεστές και κατά µόνιµο τρόπο,
ένας εκ των οποίων είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση…
Θα το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά.
…και φυσικά, από τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης που
εµείς µπορούµε να πετύχουµε -και πράγµατι, είχαµε συµφωνήσει
µε τους θεσµούς- οι οποίοι θα οδηγήσουν στη σταδιακή µείωση
των δηµοσιονοµικών στόχων.
Και ναι, εµείς επιδιώκουµε τη µελλοντική αλλαγή των δηµοσιονοµικών στόχων. Εσείς, αντιθέτως, το ξεχάσατε. Έχετε γίνει µνηµονιακότεροι των µνηµονιακών και αντιθέτως, χρηµατοδοτείτε
τις παροχές σας από τα υπερπλεονάσµατα, τα οποία προέρχονται από την υπερφορολόγηση των πολιτών.
Τέταρτον, άκουσα τον Υπουργό, αλλά και άλλους συναδέλφους να αναφέρονται στο 2014. Δεν έχω χρόνο να απαντήσω
αναλυτικά. Έχω δώσει πολλές φορές τα στοιχεία. Αν θέλετε,
δίνω άλλη µία φορά το συγκεκριµένο πακέτο.
Θα σας διαβάσω, όµως, δύο αποσπάσµατα συνεντεύξεων, για
να µην λέω τι λέµε εµείς και εσείς να µην λέτε τι λέτε εσείς και
επειδή επικαλείστε τους Ευρωπαίους: «Μέχρι τον φετινό χειµώνα
του 2014» -η συνέντευξη είναι του 2015, είναι συνέντευξη του
Κατάινεν, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- «τα πράγµατα πήγαιναν καλά, η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασµα…» τον χειµώνα του 2014- «…1,5%. Όλοι µιλούσαν για την ανάγκη
µιας προληπτικής πιστωτικής γραµµής. Η Ελλάδα θα έβγαινε
από το πρόγραµµα απλώς µε µία ασφαλιστική δικλείδα. Τώρα,
δυστυχώς, τα πράγµατα άλλαξαν. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί
ο κόσµος υπέφερε, υπέστη τεράστιες θυσίες και τα πράγµατα
πήγαιναν καλύτερα. Η ανεργία έπεφτε».
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Θα µου πείτε, όµως, ότι αυτό είναι του 2015. Έγιναν εκλογές
µετά, τα πράγµατα άλλαξαν, οι αυταπάτες δεν υφίσταται πλέον.
Για να δούµε κάτι ακόµα: «Το 2014 τα πράγµατα πήγαιναν αρκετά καλά στην Ελλάδα. Εργαζόµασταν» -πώς το είπατε, κύριε
Υπουργέ;- «για µία καθαρή έξοδο της Ελλάδος, clean exit. Θέλαµε να βγει από το πρόγραµµα χωρίς δάνειο. Τα πράγµατα άλλαξαν µετά επί ΣΥΡΙΖΑ και αυτό κόστισε στη χώρα πολλά λεφτά
και τη γύρισε χρόνια πίσω».
Ποιος το είπε; Ο Γενικός Γραµµατέας του ESM, που χρηµατοδοτούσε τη χώρα. Πότε το είπε; Τον Αύγουστο του 2018. Εργάζονταν για την καθαρή έξοδο της χώρας το 2014 και αυτό έχει
συµφωνηθεί.
Θα το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φορτώσατε τη χώρα -και πάλι δεν το λέµε εµείς- µε τουλάχιστον 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πάρτε τις σχετικές αναφορές
των Ευρωπαίων αξιωµατούχων που σήµερα επικαλείστε. Θα τις
καταθέσω στα Πρακτικά.
Και µην µου πει κάποιος -γιατί το άκουσα και αυτό το επιχείρηµα και θα ξεχάσουµε και τα βασικά οικονοµικά που ξέρουµεότι το χρέος δεν αυξήθηκε το 2015 κατά 100 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και άκουσα: «Πώς λέτε ότι είναι 100 δισεκατοµµύρια ευρώ
το χρέος;». Το κόστος σπάει σε πολλά χρόνια και αυτό το κόστος
είναι µέχρι το 2060!
Άκουσα, όµως και κάτι άλλο: «Εσείς γκρεµίζετε, εµείς χτίζουµε, βουλιάξατε τη χώρα τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια. Με
εµάς ανακάµπτει». Κατ’ αρχάς, γιατί µας τσουβαλιάζετε όλους;
Ας δούµε την κάθε διακυβέρνηση και εδώ θα έχει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον.
Κύριε Μαντά, νοµίζω ότι µπορούµε να σχολιάσουµε αυτόν τον
πίνακα.
Ας πάρω τις περιόδους των διακυβερνήσεων. Πράγµατι, το
2010 και το 2011 είχαµε βαθιά ύφεση. Η κυβέρνηση µε κορµό τη
Νέα Δηµοκρατία παρέλαβε τη χώρα µε ύφεση 9,1%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και πόσο ήταν το χρέος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Και σε δύο χρόνια την παρέδωσε µε
ανάπτυξη 1%, δηλαδή συν δέκα µονάδες σε δύο χρόνια. Και στη
συνέχεια, εσείς επί ηµερών σας σέρνετε τη χώρα µε αύξηση
µόλις κατά 1%. Αυτή είναι η εικόνα, συν δέκα ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ µέσα σε δύο χρόνια, από το «-9%» στο «+1%».
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Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Λέτε, πράγµατι, για τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Ξέρετε,
υπάρχει ένας δείκτης που κοιτούν στην Ευρώπη. Τα κυκλικά
διορθωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα. Ποια είναι αυτά; Είναι τα
πρωτογενή πλεονάσµατα, αν βγάλουµε έξω την επίδραση της
ύφεσης. Και αυτό θα πρέπει να κάνουµε όλοι στην Ευρώπη.
Θα διαπιστώσετε, συνεπώς, ότι η χώρα από το 2012 έχει κυκλικά διορθωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα από 5% µέχρι 8%.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Σταϊκούρα, παρακαλώ, συντοµεύετε. Μιλάτε ήδη δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Τελειώνω σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, να σπάσουµε λίγο τις περιόδους: Η κυβέρνηση παρέλαβε το 2010 την ανταγωνιστικότητα
στη θέση «109», το 2011 ήταν στη θέση «100». Στην κυβέρνηση
Σαµαρά η ανταγωνιστικότητα ήταν στη θέση «78», «72», «61».
Και µετά ήρθατε εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, «60», «61», «67»,
«71». Και είστε υπερήφανος;
Όσον αφορά τα spreads, τα spreads έπεσαν πάρα πολύ, στο
ίδιο ύψος µε σηµεία του 2014 και υψηλότερα από σηµεία του
2010.
Και επειδή είπε κάτι ο Υπουργός για το ιδιωτικό χρέος, ας δούµε και το ιδιωτικό χρέος. Ήταν 62% πάνω από το τέλος του 2014
οι οφειλές των πολιτών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία, ήταν
62% περισσότερο.
Θα τα καταθέσω όλα στα Πρακτικά.
Και τελευταίος πίνακας είναι ο εξής. Με προκάλεσε ο κύριος
Υπουργός.
Κύριε Παπαδόπουλε, µου επιτρέπετε λίγο να ολοκληρώσω;
Θέλω να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παπαδόπουλε,
σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Είπε ο κύριος Υπουργός –και έχει
δίκιο- «ναι, συµφωνήσαµε στα ίδια πρωτογενή πλεονάσµατα» –
οι µπάρες είναι τα πρωτογενή πλεονάσµατα- «στα ίδια ύψη πρωτογενών πλεονασµάτων, αλλά εσείς συµφωνήσατε σε υψηλότερη ανάπτυξη που δεν θα επιτυγχανόταν».
Κατ’ αρχάς, λησµονεί -γιατί επικαλέστηκε στοιχεία του ΔΝΤ
πριν το 2012- ότι η χώρα το 2013 και το 2014 πετύχαινε ανάπτυξη
ή µικρότερη ύφεση από τις εκτιµήσεις. Αυτά είχαν επικαιροποιηθεί, πήρε στοιχεία του παρελθόντος.
Εµείς, συνεπώς, είχαµε συµφωνήσει στα ίδια πρωτογενή πλεονάσµατα για µικρότερο χρονικό διάστηµα µε διπλάσια ανάπτυξη. Ποια είναι η αξία της διπλάσιας ανάπτυξης; Και απορώ
γιατί δεν το είπατε. Λιγότερα µέτρα λιτότητας! Πήρατε 10 δισεκατοµµύρια και εµείς είχαµε συµφωνήσει σε 1 δισεκατοµµύριο.
Και έρχεστε τώρα εσείς και λέτε για το χρέος; Υψηλότερη ανάπτυξη σηµαίνει ότι µπορούµε να πετύχουµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους, χωρίς µέτρα λιτότητας, γιατί υψηλότερη ανάπτυξη σηµαίνει υψηλότερα έσοδα και όχι νέα µέτρα λιτότητας.
Να η διαφορά 1,5 δισεκατοµµύρια µέτρα είχαµε εµείς, 10 δισεκατοµµύρια µέτρα εσείς. Γιατί; Διότι δεν µπορείτε να πετύχετε
υψηλή και διατηρήσιµη ανάπτυξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Σταϊκούρα, δεν
θα συνεχίσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Και κλείνω σε µισό λεπτό.
Τελευταίο: Προσπαθείτε να αποδώσετε στη Νέα Δηµοκρατία
ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, που αποδεδειγµένα δεν
έχει. Ματαιοπονείτε. Διαστρεβλώνετε τις εξελίξεις, για να µειώσετε το πολιτικό της κεφάλαιο. Ματαιοπονείτε. Προσπαθείτε -το
κάνατε και σήµερα- να δηµιουργήσετε εσωτερικές τριβές. Ματαιοπονείτε. Προσπαθείτε να µετακυλίσετε τις κραυγαλέες ευθύνες για τις εξελίξεις. Ματαιοπονείτε.
Αποτελούµε το αταλάντευτα πατριωτικό, φιλελεύθερο, κοινωνικό, ριζοσπαστικό και στην ουσία προοδευτικό κόµµα της πατρίδας µας, µε βαθιές ρίζες στις λαϊκές δυνάµεις.
Και αυτό δυσκολεύεστε να το αποδεχτείτε, γιατί είστε πολιτικές ανεµοδούρες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Σταϊκούρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι µία µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου.
Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για είκοσι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ναι, αλλά µόνο για είκοσι δευτερόλεπτα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ναι, µε συγχωρείτε, κύριε
Σταϊκούρα. Από το τέλος της οµιλίας σας µέχρι που καθίσατε στο
έδρανό σας, µίλησα µε τη συνάδελφο κ. Ζορµπά και µε την κ.
Παπανάτσιου, συµφωνήσαµε ότι τα επόµενα δέκα χρόνια θα έχουµε ανάπτυξη 4,5%. Εποµένως, τα πράγµατα µπήκαν στη θέση
τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Λοβέρδο, έχετε
τον λόγο για ένα µόνο λεπτό.
Και κύριε Μαντά, εσείς ακολουθείτε µετά. Είχατε ζητήσει τον
λόγο. Θα µιλήσει ο κ. Κυρίτσης και µετά εσείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και τώρα που παίρνω τον λόγο έχει περάσει κάπως η ένταση του κριτικού λόγου του κ. Τζανακόπουλου, εγώ θέλω να
αναφερθώ σε ένα επιχείρηµά του, στο πρώτο, που σχετιζόταν µε
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, επειδή µε απασχολεί. Και στην
οµιλία µου, την Παρασκευή, το έθιξα κατά κύριο λόγο.
Ακούστε: Έχω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα από διαµαρτυρία συναδέλφου µας δικηγόρου, που το βρήκα πολύ εύγλωττο
και το συµπεριέλαβα στην οµιλία µου.
Σας το µεταφέρω: Πενήντα εννέα ετών δικηγόρος, µε 41.000
ευρώ ετήσιο εισόδηµα, µε καθαρή φορολογική δήλωση ως εκ
τού ότι συναναστρέφεται και έχει πελάτες µόνο εταιρείες και άρα
δεν έχει την οποιαδήποτε πιθανότητα να κρύψει κάτι. Ως φοροεισπράκτορας και κατά τα ειωθότα το 24% του ΦΠΑ το αποδίδει,
δηλαδή 9.500 ευρώ. Έχει καταβάλει και 9.000 ευρώ σχετικά µε
τη φορολογία των επιχειρήσεων, δηλαδή το 20%. Πληρώνει
5.000 σε ΕΦΚΑ, πληρώνει 2.500 φόρο επιτηδεύµατος και εισφορά αλληλεγγύης, δεν ξέρει τι θα του έλθει στο τέλος ως φορολογία εισοδήµατος, έχει φυσικά τα άλλα βάρη, τον ΕΝΦΙΑ, τα
δηµοτικά τέλη και οπωσδήποτε, όπως όλοι, τις δαπάνες για τη
συντήρηση του γραφείου του. Από τα τέσσερα τέταρτα, κύριε
Τζανακόπουλε, τα τρία τέταρτα φεύγουν για το δηµόσιο. Αυτό
µπορείτε να το σχολιάσετε µε κριτήριο την πρώτη σας τοποθέτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα το σχολιάσετε
αυτό τώρα, κύριε Τζανακόπουλε; Ρητορικό ήταν το ερώτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, καθόλου. Περιµένω σχολιασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, δεν γίνεται έτσι
συζήτηση, κύριε Λοβέρδε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχει ενδιαφέρον το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Επειδή κάτι έχει ενδιαφέρον για εσάς, πρέπει να το σχολιάσει ο Υπουργός;
Κύριε Υπουργέ, θα το σχολιάσετε εντός ενός λεπτού, σας παρακαλώ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Θα απαντήσω για ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
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και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Αν και είναι εδώ και οι δύο αρµόδιες Υπουργοί, η κ. Αχτσιόγλου και η κ. Παπανάτσιου, για να
σας απαντήσουν µε ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ό,τι εγώ, θα
επιχειρήσω να απαντήσω.
Κατ’ αρχάς, το πρώτο που πρέπει να σας πω είναι ότι η δήλωση που γίνεται στην εφορία είναι µετά την απόδοση του ΦΠΑ,
εποµένως δεν µπορείτε να αφαιρείτε το 24% από τις 41.000. Από
τις 41.000 έχει ήδη αποδοθεί ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας και
δηλώνονται µετά στην εφορία.
Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα στην οµιλία µου είναι ότι ένα
88% περίπου των ελευθέρων επαγγελµατιών, γιατρών, δικηγόρων και µηχανικών, µε βάση το νέο ασφαλιστικό σύστηµα, µε
βάση τον ν.4387, πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές
απ’ ό,τι µε το σύστηµα των κλάσεων. Υπάρχει ένα 12% για το
οποίο πράγµατι υπήρξε δυσανάλογη επιβάρυνση µε βάση τον
ν.4387 και ακριβώς αυτήν τη δυσανάλογη επιβάρυνση ερχόµαστε τώρα να τροποποιήσουµε µε την πρόβλεψη που µειώνει το
ασφάλιστρο από το 20% στο 13%, αλλά και µε συγκεκριµένες
προβλέψεις για το εφάπαξ γιατρών, δικηγόρων και µηχανικών.
Αυτό νοµίζω ότι ήταν το επιχείρηµα που προσπάθησα να αναπτύξω στην οµιλία µου και δεν νοµίζω ότι έρχεται µε αντίθεση µ’
αυτά που είπατε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Κυρίτσης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι ως εκ
της φύσεώς του η πιο πολιτική συζήτηση της χρονιάς. Μάλιστα,
φέτος διαρκούσης της συζητήσεως στη Βουλή είχαµε και δύο
σηµαντικά πολιτικά γεγονότα, το συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας και όσα ελέχθησαν εκεί, αλλά και την οµιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, έχουµε µια χρονιά εκλογών
µπροστά µας και έχουµε και τον πρώτο µεταµνηµονιακό προϋπολογισµό. Όλα αυτά, µαζί µε το γεγονός ότι έχουµε βγει από το
µνηµονιακό καθεστώς εξαίρεσης, µάς επιτρέπουν να κάνουµε
έναν καλύτερο προγραµµατισµό, αλλά και αναστοχασµό για όσα
συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και οδηγούν σ’ αυτά που θα συµβούν τα επόµενα χρόνια.
Επίσης, έχοντας βγει από τη µνηµονιακή συνθήκη, έχουµε τη
δυνατότητα να συνοµιλούµε και να ασχολούµαστε µε πιο καθαρή
µατιά µε αυτά που συµβαίνουν στην Ευρώπη, µ’ αυτά που συµβαίνουν αυτήν την περίοδο στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αυστρία
µε το δωδεκάωρο, στην Ουγγαρία µε τα εργασιακά. Όλες αυτές
οι κινητοποιήσεις φωτίζουν το πλαίσιο της συζήτησης και φυσικά
µας αφορούν.
Ο κοινός παρονοµαστής όλης αυτής της συζήτησης που γίνεται στην Ευρώπη, µε όποιον τρόπο και να διεξάγεται, είναι το
κράτος πρόνοιας και το µέλλον του, δηλαδή αν θα διατηρηθεί,
αν θα αναπτυχθεί, αν θα υποχωρήσει χάριν των επενδύσεων και
της επιχειρηµατικότητας, γιατί αυτό υποτίθεται ότι είναι το δέλεαρ γι’ αυτούς για τους οποίους αποτελεί δέλεαρ.
Αν δούµε τη ρητορική και τα αιτήµατα αυτής της κινητοποίησης που γίνεται, τα «κίτρινα γιλέκα» στη Γαλλία, θα διαπιστώσουµε ότι είναι µια αντίδραση στη λιτότητα και στη συρρίκνωση
του κοινωνικού κράτους που προωθείται και στη χώρα αυτή. Η
αφορµή ήταν ένας φόρος στα καύσιµα, αλλά δεν ήταν ο φόρος
αυτός καθαυτός που πυροδότησε την αντίδραση. Ήταν το ότι
ταυτόχρονα µε αυτόν καταργήθηκε ένας άλλος φόρος, ο οποίος
αφορούσε τους πολύ πλούσιους.
Αυτό, όσο προκλητικό και αν είναι, δεν είναι κάποια ακρότητα.
Είναι ένα πολιτικό πρόγραµµα, είναι στον πυρήνα αυτού που λέει
η δεξιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στη Γαλλία και παντού. Η ελληνική εκδοχή είναι αλήθεια ότι µοιάζει περισσότερο µε
Τραµπ παρά µε Μακρόν, αλλά ο παρονοµαστής παραµένει κοινός.
Τι λέει αυτή η αφήγηση; Λέει ότι πρέπει να µειώσουµε τη φορολογία των πλούσιων ως κίνητρο επενδύσεων. Επειδή η φτωχή
και η µεσαία τάξη δεν επενδύουν, µιλάµε για µείωση της φορολογίας στους πολύ πλούσιους. Έτσι –λέει- θα παραχθεί πλούτος
και θα διαχυθεί στην κοινωνία. Αυτή είναι η θεωρία της οικονοµίας της διάχυσης, του trickle-down economics, όπως έχει καθιε-
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ρωθεί να λέγεται, που είναι µια απάτη την οποία έχει αποκηρύξει
ακόµα και το ΔΝΤ. Μάλιστα, αναφέρει σε µελέτη του ότι η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος του κατώτερου 20% της κοινωνίας εισοδηµατικά οδηγεί σε ανάπτυξη, ενώ η αύξηση του
διαθέσιµου εισοδήµατος του ανώτερου 20% των εισοδηµάτων
της κοινωνίας στην πραγµατικότητα και µεσοπρόθεσµα οδηγεί
σε ύφεση.
Αυτό που στην πραγµατικότητα συµβαίνει µε την προώθηση
αυτών των πολιτικών είναι η µείωση της φορολογίας να καταλήγει στις τσέπες των πολύ πλούσιων µε δύο τρόπους. Ο πρώτος
είναι ο προφανής. Η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης αποτελεί κατευθείαν «ζεστό» χρήµα στην τσέπη. Ο δεύτερος τρόπος,
ο έµµεσος, είναι η υποκατάσταση λειτουργιών που το κοινωνικό
κράτος αναγκάζεται να εγκαταλείψει λόγω έλλειψης φορολογικών εσόδων. Έτσι βλέπουµε να κερδίζουν µε δύο τρόπους, πρώτον µη πληρώνοντας φόρους και δεύτερον, πουλώντας τις
υπηρεσίες τις οποίες το κράτος δεν αναλαµβάνει επειδή δεν έχει
τους πόρους να τις υποστηρίξει.
Γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία µιλάει στην Ελλάδα για µείωση των
φόρων, αλλά και για περιορισµό του κοινωνικού κράτους, της
παιδείας, της υγείας, της ίδιας της κοινωνικής ασφάλισης. Θυµόµαστε τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι τα νοσοκοµεία δεν πρέπει
σώνει και καλά να έχουν διαγνωστικές δυνατότητες. Αυτό το outsourcing, όπως λέγεται, είναι στον πυρήνα της πολιτικής σας,
αλλά αυτό δεν έχει να κάνει ούτε µε ανάπτυξη ούτε µε δικαιοσύνη. Είναι ένας τρόπος πλουτισµού της οικονοµικής ολιγαρχίας.
Είναι περιττό να πούµε ότι η µεσαία τάξη εν προκειµένω είναι
στην ίδια µοίρα µε τις λαϊκές τάξεις, διότι καµµία µείωση της φορολογίας δεν µπορεί να υποκαταστήσει την απώλεια που προκύπτει από την κατάργηση των δωρεάν υπηρεσιών και την αντικατάστασή τους από ιδιωτικές.
Αν όλα αυτά ισχύουν γενικά και απασχολούν χώρες όπως η
Ιταλία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, χώρες που δεν δοκιµάστηκαν από την
κρίση όσο η Ελλάδα, εµάς µας αφορούν σε πολλαπλάσιο βαθµό,
διότι βγαίνουµε από µια περίοδο στην οποία το κοινωνικό κράτος
δέχθηκε ισχυρά πλήγµατα και αν δεν ήταν η παρούσα Κυβέρνηση την τελευταία τετραετία, τότε τα πλήγµατα αυτά θα ήταν
συντριπτικά για την κοινωνία.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που, όπως έχετε καταλάβει και από την πολιτική µας και από τον ανά χείρας προϋπολογισµό, επιχειρούµε να κινηθούµε από τα κάτω προς τα πάνω
ενισχύοντας τη ζήτηση, ενισχύοντας την κατανάλωση, αυξάνοντας τους µισθούς, αναθερµαίνοντας µε τον τρόπο αυτόν την οικονοµία.
Είναι προφανές ότι µια χώρα του λεγόµενου πρώτου κόσµου
δεν µπορεί να βασίζεται σ’ ένα οικονοµικό µοντέλο εξαγωγών µε
µόνα όπλα τους φυσικούς πόρους και τη φθηνή εργασία. Το ΑΕΠ
σε µια χώρα της Ευρωζώνης πρέπει να συγκροτείται σε µεγάλο
βαθµό από την κατανάλωση και η συµµετοχή της µισθωτής εργασίας και του κόσµου της δουλειάς εν γένει στον σχηµατισµό
του ΑΕΠ πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι σήµερα.
Είναι προφανές ότι µια χώρα µε τέτοια χαρακτηριστικά θα είναι
σε θέση να διεκδικήσει και καλύτερη θέση στον ευρωπαϊκό και
παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που επιχειρούν η Νέα Δηµοκρατία
και η ελίτ που τη στηρίζει είναι κάτι που συναντάµε και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, σε κάθε µία µε την ιδιαιτερότητά της. Η απονοµιµοποίηση και η κρίση αντιπροσώπευσης, παρακολουθήµατα
της οικονοµικής κρίσης, επιχειρείται να ξεπεραστούν µε παραποµπή σε άλλες συλλογικές ταυτότητες, όπως παραδείγµατος
χάρη το έθνος και φυσικά, όπως συµβαίνει πάντα, σε αντίθεση
µε τον «Άλλον», ο οποίος είναι «ο εχθρός». Μπορεί να είναι εξωτερικός εχθρός, µπορεί να είναι εσωτερικός εχθρός, µπορεί να
είναι µια άλλη χώρα, µπορεί να είναι ο µετανάστης, µπορεί να
είναι ο γκέι. Διαλέξτε και πάρτε. Υπάρχει µεγάλη γκάµα εχθρών
που προσφέρονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η αξιοποίηση του µεταναστευτικού από την άκρα δεξιά και
εσχάτως και από την πιο τυπική δεξιά είναι το πιο ζωντανό πα-
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ράδειγµα αυτής της στρατηγικής.Tο είδαµε και µε τη δεξιά
στροφή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και µε τη στήριξη του
ιδεολογικά ακραίου Manfred Weber. Το είδαµε και στο Συνέδριο
της Νέας Δηµοκρατίας, όµως, από τον κ. Σαµαρά και από άλλους. Είδαµε µια µετακίνηση σε θέσεις και συνθήµατα της Χρυσής Αυγής. Το είδαµε, επίσης, µε τη ρητορική περί Δεξιάς που
δεν πρέπει πλέον να είναι ενοχική.
Αλλά η ενοχική Δεξιά δεν είναι παρά η Δεξιά µε µια αίσθηση
ιστορικότητας. Είναι η Δεξιά που συνειδητοποίησε το ‘74 ότι
υπήρξε ένα πολιτικό συνεχές που οδήγησε από την κατοχή στον
εµφύλιο, στο µετεµφυλιακό κράτος εξαίρεσης και τελικά στη
χούντα και την παράδοση του 40% της Κύπρου στους Τούρκους.
Εάν θέλετε να αποτινάξετε αυτήν την ενοχικότητα, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν έχετε παρά να κάνετε αυτοκριτική και να
ακολουθήσετε το µονοπάτι της δηµοκρατίας και της σύνεσης και
όχι να χαϊδεύετε τον νέο εθνικισµό, ο οποίος θα µας οδηγήσει αν επικρατήσει- σε περιπέτειες και καταστροφές, όπως έγινε το
1897, το 1922, αλλά και το 1974.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Είναι προφανές ότι εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουµε µια τέτοια
Ελλάδα, µια Ελλάδα του «ελιά, ελιά και Κώτσο Βασιλιά», µια Ελλάδα της φτώχειας, µια ελληνική κοινωνία παρατηµένη στου πατριδέµπορες. Και η αντίσταση σε µια τέτοια προοπτική περνάει
µέσα από την εγρήγορση των δηµοκρατικών δυνάµεων, βέβαια,
αλλά περνάει και από ένα µοντέλο ανάπτυξης που αφορά τους
πολλούς.
Ο προϋπολογισµός του 2019 και η στρατηγική µας για τη µεταµνηµονιακή περίοδο συντείνουν σε µια τέτοια προοπτική. Σας
ζητώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κυρίτση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γενικό Λύκειο Άργους.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τους µαθητές ότι παρακολουθούν συνεδρίαση για τον προϋπολογισµό του 2019. Παίρνουν τον λόγο
Βουλευτές και Υπουργοί, όπως θα δείτε, αν µείνετε λίγο περισσότερο. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σήµερα το βράδυ µε
την ψηφοφορία για τον προϋπολογισµό.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
ο κ. Χρήστος Μαντάς, για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2019
αποτυπώνει και συµπυκνώνει ουσιαστικά το σύνολο ενός κυβερνητικού εγχειρήµατος µε ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά.
Είναι ένα εγχείρηµα που ξεκίνησε στις αρχές του 2015 µε στόχο
τη ριζική αλλαγή πορείας της χώρας απέναντι σε συνθήκες
ασφυξίας και συντριπτικά αντίπαλου συσχετισµού, κορυφώθηκε
στο δηµοψήφισµα του Ιουλίου του ίδιου χρόνου και στο εµβληµατικό όχι του λαού µας, που έβαλε φραγµό στην επιβολή ενός
απόλυτα επαχθούς εξάµηνου προγράµµατος και οδηγήθηκε σε
έναν επώδυνο δύσκολο συµβιβασµό στις ιδιαίτερα οριακές συνθήκες. Τον Σεπτέµβρη του 2015 για αυτόν τον συµβιβασµό λάβαµε εντολή από τον ελληνικό λαό να τον βγάλουµε πέρα.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα µοναδικό κυβερνητικό εγχείρηµα
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην κλίµακα της Ευρώπης -και
αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε- σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης
και νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας, που επιβεβαιώθηκε µέχρι τώρα
ουσιαστικά τρεις φορές από τον λαό µας.
Συνεπώς αυτή η στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
µία στιγµή αναστοχασµού για όλους εµάς που περάσαµε από
σαράντα κύµατα -αλλά βγάλαµε τη χώρα από τα µνηµόνια- γι’
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αυτά που πράξαµε, για τις µεγάλες στιγµές ανάτασης αλλά και
για τις δυσκολίες και τους συµβιβασµούς, για τις ελπίδες και τις
διαψεύσεις, για τις παραλείψεις και τα λάθη µας, αλλά και για τις
κατακτήσεις µας. Είναι ταυτόχρονα και µια περίοδος µπροστά
στο εκλογικό 2019 που και ο λαός µας αναστοχάζεται, ζυγίζει τα
πράγµατα, διαµορφώνει τις επιλογές του, αλλά τίποτε δεν έχει
κριθεί ακόµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι την ανάγκη να πω
ότι ο προϋπολογισµός του 2019 δικαιώνει βασικά αυτό το εγχείρηµα, καθώς πρώτα από όλα συγκροτείται µετά το τέλος των
µνηµονίων και της σκληρής επιτροπείας. Μετά από οκτώ χρόνια
όλες οι πολιτικές δυνάµεις, ακόµη και αυτές που µας κατηγορούν για τέταρτο µνηµόνιο, σχεδιάζουµε τα νέα δεδοµένα της
νέας εποχής. Διαφορετικά δεν θα ήταν λογικό -θα έλεγε κανένας- να κάνουν εξαγγελίες πολύ πάνω από το προβλεπόµενο δηµοσιονοµικό χώρο που εµείς αποτυπώσαµε στο µεσοπρόθεσµο,
τα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως έκανε η Νέα Δηµοκρατία η
οποία επίµονα αρνείται και σήµερα -θα δούµε αν µέχρι το τέλος
θα αρνείται- να απαντήσει για το ύψος και τη σύνθεση των επεκτατικών µέτρων που θα έπρεπε για το 2019, αλλά και για τις
πηγές χρηµατοδότησής τους. Ό,τι και να λένε, όποιοι και αν το
ισχυρίζονται, µε αυξηµένη εποπτεία –ναι, έχουµε αυξηµένη εποπτεία-, µε υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα –ναι-, µε το ευρωπαϊκό δηµοσιονοµικό σύµφωνο να µας σφίγγει –ναι- µε τους
περιορισµούς, δηλαδή, που επέβαλε η παραγωγική και κοινωνική
καταστροφή της χώρας που όµοιά της δεν είχαµε ξαναδεί σε
καιρό ειρήνης, αλλά και µε τις σκληρές συνταγές λιτότητας και
τις νεοφιλελεύθερες συνταγές της Ευρωζώνης, πλέον έχουµε
κάποιους κρίσιµους βαθµούς ελευθερίας για να σχεδιάσουµε το
µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πλήρη συνείδηση ότι
έχουµε ακόµη πολλές και βαθιές, ανοιχτές πληγές, αλλά έχουµε
ένα σαφές σχέδιο επούλωσης και ανόρθωσης. Έχουµε ένα παράθυρο µιας πολύ σηµαντικής ευκαιρίας. Και για να το ξεκαθαρίσουµε για µια ακόµη φορά: Εµείς την ιδιοκτησία του προγράµµατος -όπως λέγεται- ποτέ δεν την αναλάβαµε. Δώσαµε τη µάχη
το πρώτο εξάµηνο ενάντια στις νεοφιλελεύθερες συνταγές των
µνηµονίων και µετά προχωρήσαµε στον δύσκολο συµβιβασµό.
Με αυτήν την έννοια, το Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής, ενώ το εφαρµόσαµε και το εφαρµόσαµε χωρίς κόλπα, µε
βάση το αποτέλεσµα του συµβιβασµού, ταυτόχρονα αµφισβητούσαµε -όσο µπορούσαµε- τις ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές, µε όποια στοιχεία παράλληλου προγράµµατος καταφέραµε
να εφαρµόσουµε. Και είναι πολύ µεγάλο αυτό που κάναµε και
πρέπει να κάνουµε πολλή δουλειά για να µπορέσουµε να το επικοινωνήσουµε σωστά, αλλά είναι ήδη -και µην το ξεχνάµε αυτόµια βιωµένη πραγµατικότητα, ιδιαίτερα από τα αδύναµα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό που µας χρεώνουν οι αντίπαλοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –θα πω και κάποια πράγµατα περισσότερα σε αυτό- δεν
είναι κυρίως τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ που δήθεν κόστισε το
πρώτο εξάµηνο στη χώρα ή τα capital control κ.λπ.. Βεβαίως µας
κατηγορούν και για αυτά. Ξέρετε τι είναι το κύριο; Το κύριο που
µας κατηγορούν βαθιά µέσα τους -νοµίζω εγώ ότι µπορώ να πωείναι ότι αντισταθήκαµε, δεν εγκαταλείψαµε και δεν τους βγήκε
ούτε η σύντοµη αριστερή παρένθεση, ούτε και τα άλλα που σχεδίαζαν. Αυτό είναι το κύριο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία
κρατήσαµε την κοινωνία όρθια. Συγκροτήσαµε και χρηµατοδοτήσαµε ένα νέο κοινωνικό κράτος µε νέους θεσµούς, νέες πρωτοβουλίες, µεγάλες τοµές που έσωσε κυριολεκτικά τους πιο
αδύναµους από την πλήρη κατάρρευση. Αυτό κάναµε.
Δηµιουργήσαµε -και συνεχίζουµε- ένα σύστηµα κοινωνικής
πρόνοιας που δαπανά σήµερα 400% πάνω από ό,τι παραλάβαµε
το 2015. Αυτό είναι συντριπτικό. Είναι στοιχείο συντριπτικό. Από
τα σκοτάδια που ήµασταν στην κοινωνική πρόνοια πριν -την καθαρή κοινωνική πρόνοια- φτάσαµε πραγµατικά σε ένα σηµαντικό
ύψος και αυτό ήδη -όπως παρουσίασε και η αρµόδια Υπουργός
αλλά και µε στοιχεία του 2016- έχει επίδραση και στη µείωση της
παιδικής φτώχειας και στη µείωση των ανισοτήτων και έχει νέους
θεσµούς: το καθολικό κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, τα σχο-
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λικά γεύµατα, την ενίσχυση και αναµόρφωση των οικογενειακών
επιδοµάτων. Και προχωράµε στις αρχές του 2019 µε το στεγαστικό επίδοµα, µία νέα πολιτική, έναν νέο θεσµό που για πρώτη
φορά µπαίνει στην ελληνική κοινωνία.
Στο σηµείο αυτό να πω στον κ. Σαλµά ότι όσοι παίρνουν το
ΚΕΑ είναι υποχρεωµένοι να πάνε στα σχολεία. Δεν το έχει διαβάσει ούτε αυτό καλά.
Δηµιουργήσαµε και συνεχίζουµε το µέτρο της καθολικής πρόσβασης όλων των ανασφάλιστων στις δηµόσιες δοµές υγείας
µόνο µε το ΑΜΚΑ τους, ενώ στηρίξαµε τα νοσοκοµεία µε ανθρώπινους και υλικούς πόρους και συνεχίζουµε µε τη σταθερή κάθε
χρόνο αύξηση των δηµοσίων δαπανών και βεβαίως, την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, µε τον οικογενειακό γιατρό και τις Τοπικές Μονάδες Υγείας, µε µία νέα σύγχρονη αντίληψη για την
υγεία και την οµάδα υγείας, που είναι πια καθηµερινότητα –ό,τι
και να λένε- για πολλές γειτονιές της χώρας.
Δηµιουργήσαµε και συνεχίζουµε µία νέα κατάσταση στη δηµόσια παιδεία µε τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, µε τα
πρώτα βήµατα αναγέννησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και τη σηµαντική ενίσχυση της ειδικής αγωγής, µε τις µεταρρυθµίσεις στο Λύκειο, τον ενιαίο χώρο στην Ανώτατη Εκπαίδευση µε
τη δηµιουργία νέων ισχυρών Ιδρυµάτων στη δυτική Αττική, στην
Ήπειρο, στα Ιόνια.
Και συνεχίζουµε µε την πρόσληψη µετά από χρόνια νέων
µελών ΔΕΠ -κοντά στις χίλιες θέσεις προκηρύχθηκαν- µε τη σηµαντικότατη ενίσχυση της έρευνας, η οποία συνεχίζεται και σε
αυτόν τον προϋπολογισµό. Προχωράµε µε τη νέα αύξηση του
προϋπολογισµού κατά 222 εκατοµµύρια το 2019 και µε την πρόσληψη, µετά από χρόνια, επιτέλους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων µόνιµων εκπαιδευτικών και άλλων επιστηµόνων στην ειδική
αγωγή και µε την αύξηση, για µία ακόµη χρονιά, των δαπανών
για την έρευνα και την ενίσχυση των νέων θεσµών, όπως είναι το
ΕΛΙΔΕΚ, ώστε να κερδίσουµε ξανά τους νέους επιστήµονες.
Και βεβαίως, ανακτούµε σιγά-σιγά την εργασία που είχε µπει
στο στόχαστρο των µνηµονίων -γιατί ένας από τους πυρηνικούς
στόχους αυτού του νεοφιλελεύθερου προγράµµατος ήταν να διαλύσει ακόµη παραπάνω τις εργασιακές σχέσεις, τον πυρήνα της
εργασίας- µε πάνω από τριακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, µε
την αύξηση του κατώτατου µισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου που έρχεται στις αρχές του νέου χρόνου, µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που ήδη έχει φέρει
αποτελέσµατα σε χιλιάδες εργαζόµενους, µε τη συστηµατική καταπολέµηση της µαύρης και αδήλωτης εργασίας και µε έντεκα
νέα προγράµµατα συνολικού προϋπολογισµού 632.500.000 ευρώ
µε σύνολο ωφελουµένων τους ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιους ανθρώπους. Έτσι κρατήσαµε την κοινωνία όρθια -και µε
πολλά άλλα- έτσι στηρίξαµε και στηρίζουµε το κοινωνικό κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε σε αυτό το
σηµείο να κάνω ορισµένα σχόλια, που έχουν κάποια αξία, για διάφορα πράγµατα που ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα σε
σχέση µε πολλά ζητήµατα πολύ ενδιαφέροντα. Πηγαίνω, πρώτα
από όλα, να κάνω µερικά σχόλια σε αυτό τον κατάλογο -που έρχεται και ξανάρχεται- των είκοσι εννιά νέων φορολογικών επιβαρύνσεων και να τις δούµε λίγο πιο προσεκτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ, το λέω από τώρα, τρία λεπτά
παραπάνω, όπως έγινε και πριν.
Για να για να δούµε αυτόν τον κατάλογο; Πρώτα απ’ όλα, θα
έλεγα στο καινούργιο non-paper να βάλετε ότι είναι είκοσι οκτώ
πλέον οι νέοι φόροι. Τον φόρο για το κρασί τον καταργήσαµε,
έτσι δεν είναι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Τριάντα επτά είναι οι φόροι κανονικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ωραία, τριάντα έξι, λοιπόν.
Πάω, λοιπόν, σε έναν-έναν. Αριθµός 13: αύξηση συντελεστή
φόρου πολυτελούς διαβίωσης από το 10% στο 15% Ναι, ήταν µία
συνειδητή µας επιλογή αυτό.
Πάω στην επιβολή φόρου στο κρασί στο 18%, αυτό σβήνεται
από το χάρτη.
Πάω λίγο παρακάτω. Επιλογή φόρου στις βραχυχρόνιες µι-
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σθώσεις κατοικιών Airbnb. Και ο Αρχηγός σας είπε ότι µάλλον
είναι ένας χρήσιµος φόρος αυτός. Δεν θα έπρεπε να αφήσουµε
αυτό το πεδίο τελείως έξω.
Πάω παρακάτω στον αριθµό 28: επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στη χρήση πλαστικής σακούλας. Το ίδιο είπε και για αυτόν
τον φόρο ο Αρχηγός σας, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ένας
φόρος που θα έπρεπε να µπει και νοµίζω ότι και εσείς έχετε την
ίδια γνώµη.
Αυτά ήταν κάποια σχόλια. Έχω χάσει δυστυχώς, την πρώτη
σελίδα που είναι ο φόρος των φυσικών προσώπων, αλλά το θυµάµαι απέξω. Ξέρετε τι κάναµε στον φόρο φυσικών προσώπων;
Κάναµε πολύ περισσότερες κλίµακες. Αυτό κάναµε και αυτό είναι
προοδευτική πολιτική για τον φόρο φυσικών προσώπων. Αυτό
κάναµε. Θα το βρω και θα σας το πω.
Πάω παρακάτω. Γίνεται πάρα πολλή συζήτηση για τα περίφηµα 100 δισεκατοµµύρια -την έχουµε κάνει πάρα πολλές αυτές
φορές αυτή τη συζήτηση, αλλά φαίνεται ότι δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε ακριβώς- και θα σας πω τώρα δύο επιχειρήµατα,
που ίσως δεν έχουν ακουστεί τόσο πολύ, κύριε Σταϊκούρα.
Κοιτάξτε, επειδή τον κ. Ρέγκλινγκ τον έχουµε αναφέρει πολλές
φορές, τι είχε πει ο κ. Ρέγκλινγκ, που το επανέλαβε πράγµατι,
πρόσφατα, αλλά το έχει πει και παλιά; Το κόστος της διαπραγµάτευσης ανέρχεται στα 100 δισεκατοµµύρια. Είπε βεβαίως ότι
δεν υπάρχει επιστηµονικός τρόπος ακριβώς να υπολογίσουµε
αυτό το κόστος. Ανέφερε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος το έχει
υπολογίσει στα 80 δισεκατοµµύρια και πρόσθεσε άλλα 20 δισεκατοµµύρια, που θα ήταν δυνητική η ανάπτυξη για το 2015-2016.
Πώς προέκυψαν αυτά τα 20 δισεκατοµµύρια; Ανέφερε ότι θα
είχαµε 2,5% ανάπτυξη το 2015 και 3,5% το 2016, τα οποία αθροίζονται σε 6% του ΑΕΠ, που αρχικά να σηµειώσω ότι είναι 10 δισεκατοµµµύρια και όχι 20 δισεκατοµµύρια, αλλά ας το πάρει το
ποτάµι αυτό. Επίσης, το έτος 2016, όταν έκανε την πρώτη δήλωση, δεν είχε κλείσει, δεν ξέραµε τι ακριβώς θα γίνει.
Αλλά το πιο σηµαντικό σφάλµα -κατά τη γνώµη µας- του κ.
Ρέγκλινγκ είναι ότι συγκρίνει την πραγµατικότητα µε τις προβλέψεις. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα σφάλµα που συνεχίζεται. Άλλο η
πραγµατικότητα, άλλο, λοιπόν, οι προβλέψεις. Αν κάναµε και
εµείς το ίδιο, θα έπρεπε να πούµε -χρησιµοποιώντας ακριβώς
την ίδια µεθοδολογία- ότι τις χρονιές 2011, 2012 και 2013 χάσαµε
33 δισεκατοµµύρια.
Δεν θέλω να κάνω σχόλιο στον υπολογισµό του κ. Στουρνάρα,
ο οποίος µε βάση την έκθεση του 2016 και µιλώντας για την ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους, γίνεται µε µακροπρόθεσµες
προβλέψεις 1,5% πρωτογενή πλεονάσµατα. Με βάση αυτή την
πρόβλεψη υπολογίζει ο κ. Στουρνάρας αυτήν την επιβάρυνση.
Θα σας πω, όµως, κάτι ακόµη, που νοµίζω ότι δεν το έχω πει
στις παρεµβάσεις µου και είναι από ένα άρθρο του Φραγκίσκου
Κουτεντάκη που είναι τώρα Πρόεδρος της Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής. Λέει, λοιπόν, ο κ. Κουτεντάκης: «Κοιτάζοντας τα στοιχεία του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου µπορούµε να διακρίνουµε ότι στην πρόβλεψη του 2014,
το χρέος προς ΑΕΠ το 2020 βρίσκεται στο 128%, ενώ σε αυτή
του 2015 η πρόβλεψη εκτοξεύεται στο 150% για το ίδιο έτος, δηλαδή αυξάνεται κατά είκοσι δύο µονάδες. Από αυτές, οκτώµισι
µονάδες οφείλονται στα χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα
και περίπου επτάµισι µονάδες στα µικρότερα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή δεκαέξι από τις είκοσι δύο µονάδες αύξηση του
λόγου χρέους προς ΑΕΠ οφείλονται σε αλλαγές πολιτικής». Τι
θέλω να πω µε αυτό; Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τέτοιους υπολογισµός µε βάση τα στοιχεία που έχεις βάλει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τελειώσω. Θα ήθελα να
διατυπώσω µερικά ακόµη ερωτήµατα, αν µου επιτρέπετε, και να
τελειώσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια πολύ ενδιαφέρουσα κριτική
που µας κάνουν είναι για τα υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσµατα και ότι αυτά εµποδίζουν την ανάπτυξη.
Δεν µπορώ να καταλάβω, όµως, ψάχνω να βρω -δεν είµαι οικονοµολόγος, µπορεί και κάτι να µου ξεφεύγει- πώς οι ίδιοι
στους υπολογισµούς τους µε τόσο µεγάλα πρωτογενή πλεονά-
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σµατα θα πετυχαίναν τόσο υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Δηλαδή, εάν αυτός είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τους ρυθµούς ανάπτυξης...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Οι ρυθµοί ανάπτυξης επηρεάζουν τα
πρωτογενή πλεονάσµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό λέω.
Εάν, όµως, τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τους ρυθµούς ανάπτυξης...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Το αντίστροφο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αφήστε µε λίγο να τελειώσω τη σκέψη
µου.
Ενώ το ένα είναι δεσµευτικό, το άλλο είναι υποθετικό, το άλλο
είναι µια δυνατότητα, αλλά η δέσµευση για τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι δέσµευση.
Συνεπώς δεν νοµίζω ότι υπάρχει λογικός τρόπος, εκτός εάν
κάτι µου ξεφεύγει, να εξηγήσει κανένας αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και ολοκληρώνετε
µε αυτό, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Και ολοκληρώνω µε ένα ακόµη σχόλιο
που νοµίζω ότι είναι απαραίτητο να κάνω.
Τι έχει γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, που µας κάνουν πολύ µεγάλη κριτική;
Θα ήθελα να πω και δύο πράγµατα για το ιδιωτικό χρέος, αλλά
νοµίζω ότι τα έχει πει η κ. Παπανάτσιου. Θα ήθελα να πω µόνο
µια καλή είδηση σηµερινή ότι έχουµε 100.000 λιγότερους οφειλέτες µε χθεσινά στοιχεία της ΑΑΔΕ και αυτό είναι καλό σηµάδι.
Πάω λιγάκι σε αυτό το πολύ σηµαντικό ζήτηµα που νοµίζω ότι
πρέπει να πω δύο κουβέντες. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελείται
από το εθνικό σκέλος και από τη χρηµατοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια. Με αποφάσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων
είχαµε συνεχείς µειώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και ιδιαίτερα είχαµε συνεχή µείωση του εθνικού σκέλους
τα έτη 2013, 2014, 2015.
Αυτό είναι πάρα - πάρα πολύ κρίσιµο στοιχείο. Γιατί; Γιατί η
µείωση αυτή έχει δύο επιπτώσεις. Η πρώτη επίπτωση ήταν άµεση, να αυξηθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς
τους ανάδοχους δηµοσίων έργων που είχαν την «ατυχία» οι συµβάσεις στους να χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων.
Η δεύτερη -και ίσως η σοβαρότερη, γιατί έχει µεσοπρόθεσµο
χαρακτήρα- ήταν η αναστολή ωρίµανσης νέων έργων τόσο για
το ΕΣΠΑ όσο και για το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Αυτό συνέβη γιατί οι µελέτες και η ωρίµανση νέων έργων
χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Τελικό αποτέλεσµα ξέρετε ποιο ήταν; Η έλλειψη ώριµων έργων
που εµπόδιζαν την πλήρη αξιοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Άρα το βαθύτερο πρόβληµα έχει λίγο ένα
πράγµα που προηγήθηκε και οι επιπτώσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
και σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Μαντά, σας
παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Συνεπώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
µετά από όλα αυτά -είχα και πολλά άλλα να πω, γιατί έγινε µεγάλη συζήτηση και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- νοµίζω ότι είµαστε πια σε µια θέση όπου µπορούµε να
αντικρίσουµε µε καθαρό βλέµµα τους συµπολίτες µας, µπορούµε να πούµε τι κάναµε, αλλά κυρίως µπορούµε να δείξουµε
στον ελληνικό λαό ότι έχουµε σαφές σχέδιο για το µέλλον µε κοινωνική µεροληψία, ναι, υπερ της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Και για αυτό και για πολλούς άλλους λόγους νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός που ακόµη µετράει και ζυγιάζει στο τέλος θα ζυγίσει προς την κατεύθυνση αυτήν στο να συνεχιστεί η διακυβέρνηση της Αριστεράς.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη. Έχουµε πολλούς µήνες για
αυτό και έχουµε πολλά πράγµατα να κάνουµε τους επόµενους
µήνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Χρήστο Μαντά.
Τον λόγο έχει τώρα η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνίας Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου για δέκα
λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνίας Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο πρώτος µεταµνηµονιακός προϋπολογισµός, ο προϋπολογισµός του 2019 ψηφίζεται τέσσερις
µήνες µετά την έξοδο της χώρας από τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και τα µνηµόνια. Και σε αυτό το τετράµηνο έχουµε, ήδη, συγκεκριµένα δεδοµένα που επιβεβαιώνουν
ότι η έξοδος από τα προγράµµατα, η έξοδος από τα µνηµόνια
δεν ήταν µια τυπική διαδικασία, αλλά αντιθέτως µεταφράζεται
άµεσα σε µέτρα, σε πολιτικές βελτίωσης του εισοδήµατος και
της καθηµερινότητας της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Μόνο τους τελευταίους τέσσερις µήνες έχουµε ήδη κάνει
πράξη όχι απλώς την οριστική και αµετάκλητη ακύρωση του µέτρου της περικοπής των συντάξεων, αλλά και τη διασφάλιση ότι
οι εξακόσιες είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι θα ξεκινήσουν να βλέπουν αυξήσεις στις συντάξεις τους από το 2019, αυξήσεις οι
οποίες θα επαναλαµβάνονται για τα επόµενα χρόνια. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουµε, οι εξακόσιες είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι που θα δουν αυξήσεις από το 2019 θα λαµβάνουν αυξήσεις για µια πενταετία στις συντάξεις τους.
Μέσα στους τελευταίους τέσσερις µήνες από την έξοδο από
τα προγράµµατα ολοκληρώνουµε τη διαδικασία για την αύξηση
του κατώτατου µισθού. Ο κατώτατος µισθός θα αυξηθεί µε απόφαση της Κυβέρνησης τον Ιανουάριο, σε λιγότερο από ένα µήνα
από τώρα, µε την ταυτόχρονη κατάργηση του ντροπιαστικού
υποκατώτατου µισθού για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε
ετών. Εποµένως, ο νέος ενιαίος αυξηµένος µισθός θα ισχύει για
όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πόσο θα είναι;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνίας Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα το δείτε, Κυριακή κοντή
γιορτή.
Μέσα σε λιγότερους από τέσσερις µήνες έχουµε νοµοθετήσει
τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες κατά 33%.
Έχουµε ήδη υλοποιήσει τη µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Μέσα σε λιγότερους από τέσσερις µήνες κάνουµε πράξη τη
χορήγηση για τρίτη φορά κοινωνικού µερίσµατος σε πάνω από
ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά, τη χορήγηση
για πρώτη φορά στη χώρα µας -και αυτό περιλαµβάνεται στον
προϋπολογισµό του 2019- επιδόµατος ενοικίου, επιδόµατος στέγασης, συνολικού ύψους 400 εκατοµµυρίων που θα ενισχύσει όχι
µόνο των χαµηλών, αλλά και των µεσαίων εισοδηµάτων νοικοκυριά.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα περιλαµβάνει επεκτατικά µέτρα, µέτρα δηλαδή ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών και ελάφρυνσης των εισφορών και των φόρων για τους
πολίτες συνολικού ύψους 910 εκατοµµυρίων ευρώ, ένας χώρος
δηµοσιονοµικός ο οποίος διευρύνεται τα επόµενα χρόνια.
Και νοµίζω ότι το ερώτηµα για το αν όντως έχουµε µετάβαση
από το καθεστώς των δηµοσιονοµικών περιορισµών σε µια νέα
εποχή όπου αποκαθίσταται παράλληλα και η δυνατότητα της
χώρας να χαράσσει µε σχετική οικονοµική ελευθερία της πολιτικές της έχει ήδη απαντηθεί και απαντιέται και καθηµερινά στην
πράξη και νοµίζω ότι το αποδεικνύουν οι τέσσερις αυτοί µήνες,
το αποδεικνύουν τα µέτρα που ψηφίζει η ελληνική Βουλή.
Και ίσως να είναι αυτά τα δεδοµένα που οδήγησαν και τον αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο πρόσφατο συνέδριο
του κόµµατός του να συρθεί στην κοινωνική ατζέντα και να κάνει
ορισµένες εξαγγελίες επί της κοινωνικής ατζέντας.
Έρχεται, όµως, καθυστερηµένα µε προτάσεις, οι οποίες είναι
ανερµάτιστες και πολλές φορές αντιφατικές µεταξύ τους και νοµίζω και µε µειωµένη αξιοπιστία δεδοµένου ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν εµφανίστηκε τώρα στην πολιτική σκηνή, αλλά έχει και µια
µακρά περίοδο διακυβέρνησης στις προηγούµενες δεκαετίες.
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Είπε, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, πρώτον, ως µετά Χριστόν προφήτης ότι θα αυξήσει τον κατώτατο µισθό και θα καταργήσει τον
υποκατώτατο µισθό µε την ύπαρξη του οποίου µάλιστα εξανίσταται θεωρώντας ως τον υποκατώτατο µισθό να τον θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να του θυµίσω, κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά τα πεπραγµένα ότι
η Νέα Δηµοκρατία συµµετείχε στη συγκυβέρνηση όταν το 2012
περικόπηκε ο κατώτατος µισθός µέσα σε µια νύχτα, από τα 751
ευρώ πήγε στα 586 ευρώ και θεσπίστηκε τότε ο λεγόµενος υποκατώτατος µισθός µε τον οποίο τώρα ο κ. Μητσοτάκης είναι
έξαλλος ως να τον θεσπίσαµε εµείς. Ας το αφήσουµε, όµως,
αυτό στην άκρη αν και δεν µπορούµε να το παραγράψουµε.
Προανήγγειλε, λοιπόν, την αύξηση του κατώτατου µισθού και
είπε ότι η θέση του είναι ότι η αύξηση αυτή θα είναι διπλάσια από
την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Λέω κατ’ αρχάς ως µετά Χριστόν
προφήτης, γιατί γνωρίζει ελπίζω ότι η Κυβέρνηση ολοκληρώνει
πια τη διαδικασία και θα υπάρχει η αύξηση του µισθού τον Ιανουάριο, σε λιγότερο από ένα µήνα από τώρα. Εποµένως, είναι
λίγο παράδοξο να το εµφανίζει ως εξαγγελία για κάποια στιγµή
στο µέλλον, όταν γνωρίζει ότι αυτό ήδη ολοκληρώνεται.
Τοποθετείται, όµως, για το ζήτηµα µε αρκετές αιρέσεις. Είπε
ότι η αύξηση του µισθού θα είναι διπλάσια από την αύξηση του
ΑΕΠ. Επαναλαµβάνω, ο µισθός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο. Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας είναι «για πόση αύξηση τον Ιανουάριο». Τον Ιανουάριο θα γίνει, σε λιγότερο από έναν µήνα από
τώρα, όχι µετά από έναν χρόνο, όχι µετά από δύο χρόνια, όχι
µετά από πέντε χρόνια. Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για
αύξηση του µισθού πόση είναι; Πόσο, κατά τη γνώµη της, πρέπει
να αυξηθεί ο κατώτατος µισθός;
Υπάρχει πολιτική συζήτηση ανοιχτή. Έχουν τοποθετηθεί οι φορείς, έχει κάνει πρόταση ο ΣΕΒ, έχει κάνει πρόταση η ΕΣΕΕ, έχει
κάνει πρόταση το ΚΕΠΕ, έχουν κάνει προτάσεις κοινωνικοί φορείς και επιστηµονικοί φορείς. Η Νέα Δηµοκρατία πόσο ακριβώς
προτείνει να αυξηθεί ο µισθός τον Ιανουάριο; Αυτό το ερώτηµα
δεν νοµίζω ότι έχει απαντηθεί. Πόσο προτείνει να αυξηθεί ο µισθός, 4%; Όταν λέει ότι τον Ιανουάριο θα πρέπει να έχουµε διπλάσια αύξηση του ΑΕΠ, εννοεί να αυξηθεί ο µισθός 4%; Γιατί
δεν τοποθετείται σε αυτό καθαρά; Μήπως ανησυχεί ότι αν ενδεχοµένως τοποθετηθεί ανοιχτά, δεν θα συµβαδίσει η πρότασή της
µε την πρόταση του ΣΕΒ, ο οποίος πρότεινε µία αύξηση της
τάξης του 1%-2%; Γιατί δεν λέει ανοιχτά και καθαρά πόση πρέπει
να είναι η αύξηση του µισθού τον Ιανουάριο του 2019;
Δεύτερο ζήτηµα. Τον άκουσα να τοποθετείται και για την κοινωνική πολιτική και να εξαγγέλλει ένα νέο πλαίσιο επιδοµατικής
πολιτικής. Και εδώ τα πεπραγµένα, να µας συγχωρήσει, δεν µας
επιτρέπουν να εκλάβουµε και µε ιδιαίτερη αξιοπιστία τις προτάσεις που κατατίθενται, διότι η Νέα Δηµοκρατία υπήρξε κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Δεν πήρε ιδιαίτερα µέτρα οικοδόµησης
ενός στιβαρού κοινωνικού κράτους ούτε την περίοδο της ευµάρειας, δεν πήρε και µέτρα την περίοδο της µεγάλης οικονοµικής
κρίσης που σάρωνε τη χώρα το 2010-2014. Εκείνη την πενταετία
δεν πήρε και ιδιαίτερα µέτρα προστασίας των ευάλωτων στρωµάτων και παρέδωσε µία χώρα σε κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης.
Ας αφήσουµε, όµως, και πάλι αυτό στην άκρη και ας έρθουµε,
καλή τη προθέσει, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη το παρελθόν, να
δούµε τη συγκεκριµένη εξαγγελία. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης; Πριν
από λίγο καιρό, από το βήµα της ΔΕΘ είπε ότι θα ενσωµατώσει
όλα τα επιδόµατα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα. Και πριν από λίγες µέρες στο συνέδριο της
Νέας Δηµοκρατίας εξήγγειλε ότι ο προϋπολογισµός για το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, για το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, θα είναι 900 εκατοµµύρια ευρώ, όσα περίπου δηλαδή δίνει
ήδη η Κυβέρνηση για το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, ενώ
παράλληλα η παρούσα Κυβέρνηση δίνει και ένα πολύ µεγάλο
ποσό για τα υπόλοιπα επιδόµατα, αναπηρίας, οικογενειακά, ανασφάλιστων υπερηλίκων κ.λπ..
Η Κυβέρνηση, πέραν του όσα δίνει για το Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης, το 2018 έδωσε 1 δισεκατοµµύριο επιπλέον γι’
αυτά τα επιδόµατα. Και το 2019 στον προϋπολογισµό που βλέπετε προβλέπει, για τα επιδόµατα ξαναλέω και όχι για το Κοινω-
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νικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, ένα ποσό 2.300.000.000. Ξαναλέω,
αυτά είναι χώρια από το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης.
Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι όλα τα επιδόµατα θα τα ενσωµατώσει στο Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης και παράλληλα
λέει ότι ο προϋπολογισµός του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης θα είναι όσο περίπου είναι και ο τωρινός προϋπολογισµός του ΚΕΑ, τι θα γίνει µε τα υπόλοιπα επιδόµατα; Θα τα κόψει; Τι ακριβώς θα συµβεί; Γιατί θα τοποθετείται καθαρά επ’
αυτών; Μιλάω για τα επιδόµατα αναπηρίας, ανασφάλιστων υπερηλίκων, οικογενειακά, για τις γυναίκες µητέρες αγρότισσες που
έχουν συγκεκριµένο επίδοµα κ.λπ.. Να τοποθετηθεί καθαρά.
Τρίτο ζήτηµα και συγκεκριµένα για τα οικογενειακά επιδόµατα,
η παρούσα Κυβέρνηση το 2018 άλλαξε το σύστηµα των οικογενειακών επιδοµάτων και αύξησε τον προϋπολογισµό των οικογενειακών επιδοµάτων από 650.000.000 σε 1.020.000.000. Αύξησε
τον προϋπολογισµό των οικογενειακών επιδοµάτων και άλλαξε
όλη την αρχιτεκτονική. Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθούν οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδοµάτων και η συντριπτική πλειονότητα αυτών, περίπου το 90% αυτών, να λάβει αυξηµένα
επιδόµατα σε σχέση µε το τι έπαιρνε πριν το 2018. Και µάλιστα,
οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά λαµβάνουν αυτό το οικογενειακό
επίδοµα, το οποίο είναι σταθερή οικονοµική ενίσχυση µέχρι την
ενηλικίωσή του παιδιού ή µέχρι το παιδί να τελειώσει τις σπουδές
του.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα αποκαταστήσει το προηγούµενο
σύστηµα των οικογενειακών επιδοµάτων. Άρα τι θα γίνει; Τα αυξηµένα οικογενειακά επιδόµατα που χορηγούνται από το 2018,
και ιδίως σε οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά, θα καταργηθούν
στην περίπτωση που αναλάβει τη διακυβέρνηση και θα δώσει τις
2.000 ως εφάπαξ ποσό; Θα καταργήσει αυτό το νέο σύστηµα αυξηµένων οικογενειακών επιδοµάτων και θα επιστρέψει στον προηγούµενο συµπιεσµένο προϋπολογισµό για τα οικογενειακά
επιδόµατα; Γιατί δεν τοποθετείται καθαρά; Γιατί δεν εξηγεί καθαρά τι θα συµβεί µε αυτό το νέο σύστηµα οικογενειακών επιδοµάτων που ενισχύει τις οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Επιτρέψτε µου να πω, ως τέταρτο σηµείο, δύο κουβέντες για
τον άλλο πυλώνα του κοινωνικού κράτους, που είναι το ασφαλιστικό σύστηµα. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο
που περιγράφει το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε η Νέα Δηµοκρατία το ασφαλιστικό σύστηµα. Το παρέδωσε µε ένα έλλειµµα
1.100.000.000 µετά από δώδεκα οριζόντιες περικοπές των συντάξεων και µε τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις και
«εφάπαξ» στα συρτάρια µας, έναν πραγµατικό όλεθρο για το
ασφαλιστικό σύστηµα.
Η Κυβέρνηση έχει αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Έχει κερδίσει το στοίχηµα της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Πληρώνει τα ληξιπρόθεσµα, αποκαθιστά τις αδικίες του
παρελθόντος και για πρώτη φορά το 2019 µπορούµε να προχωρήσουµε και σε αυξήσεις συντάξεων, µετά από µία δεκαετία περίπου.
Μπροστά σε αυτή την εικόνα, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εξακολουθεί αυτόν τον γνωστό δρόµο της καταστροφολογίας. Και
αφού δεν της βγήκε η καταστροφολογία µε την περικοπή των
συντάξεων, δεν της βγήκε η καταστροφολογία µε τις υπέρογκες
ασφαλιστικές εισφορές, γιατί αποδείχθηκε στην πράξη ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισµένων πληρώνει λιγότερα απ’
ό,τι µε το προηγούµενο σύστηµα, επανέρχεται τώρα σε ένα νέο
θέµα, που το άκουσα στην τελευταία αντιπαράθεση που είχαµε
στη Βουλή µε τον κ. Βρούτση, ότι δεν είναι πλεονασµατική η λειτουργία του ΕΦΚΑ και ότι είναι χαλκευµένα αυτά τα στοιχεία.
Για άλλη µία φορά θα µιλήσω συγκεκριµένα. Φαίνεται στον
Προϋπολογισµό του 2019 ότι τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν πλεόνασµα χάρη στην αύξηση των εσόδων που υπάρχουν, λόγω της
αύξησης της απασχόλησης κυρίως, και της µείωσης της αδήλωτης εργασίας.
Ταυτόχρονα, φαίνεται και στον προϋπολογισµό του 2019,
υπάρχει µία µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, γιατί πληρώνουµε τα ληξιπρόθεσµα, εκκαθαρίζουµε τα ληξιπρόθεσµα, πληρώνουµε τις εκκρεµείς συντάξεις δηλαδή. Εκκαθαρίσαµε τον
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κύριο όγκο των ληξιπροθέσµων εντός του 2018, κάτι που ελαφραίνει πολύ τη συνταξιοδοτική δαπάνη του 2019.
Αυτά είναι τα δεδοµένα τα οποία κάνουν το ασφαλιστικό σύστηµα από τη µία χρονιά στην άλλη, ενώ προϋπολογίζεται ότι θα
έχει µία «χ» δηµοσιονοµική ισορροπία, να πηγαίνει καλύτερα.
Αυτό σηµαίνει, εξάλλου, και το ότι έχει πλεονασµατική λειτουργία.
Αλίµονο -δεν είναι εδώ, αλλά το έχουµε ξανασυζητήσει, ο ίδιος
λέει «πώς έχει πλεόνασµα, αφού το κράτος χρηµατοδοτεί»- αν
το κράτος δεν χρηµατοδοτούσε το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης. Δεν θα είχαµε δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης τότε. Αυτή είναι η έννοια του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, να υπάρχει κρατική χρηµατοδότηση. Αυτό συµβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήµατα.
Η εξέλιξη, η βελτίωση των εσόδων που υπάρχει στο ασφαλιστικό σύστηµα από το 2017, οπότε και αρχίζει να λειτουργεί ο
ΕΦΚΑ, είναι προφανής και ολοκάθαρη.
Και για τους πλέον δύσπιστους, καταθέτω και για τα Πρακτικά
ένα πλήρες σηµείωµα σε σχέση µε την πορεία των δηµοσίων οικονοµικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που εµφανίζει ακριβώς αυτή την αύξηση των εσόδων από το 2017 και µετά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι αυτή η σταθερή πορεία των δηµοσιονοµικών µεγεθών
που επιτρέπει και το 2019 να µειωθεί η κρατική χρηµατοδότηση
και να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τους κρατικούς πόρους για άλλες ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τον προϋπολογισµό που ψηφίζει σήµερα η Βουλή, η Κυβέρνηση κάνει πράξη µε γοργό
ρυθµό το σχέδιό της για τη βελτίωση του εισοδήµατος, κυρίως
της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, µετά από µία απαισιόδοξη
περίοδο δηµοσιονοµικών προσαρµογών. Οι ηµέρες είναι πολύτιµες. Τις αξιοποιούµε στον απόλυτο βαθµό για να µετουσιωθεί
η έξοδος από τα µνηµόνια σε µια περίοδο ανακούφισης, στήριξης και προοπτικής για τους πολλούς και αυτή εξάλλου, είναι η
µόνη µας πυξίδα για τη συνέχιση της προσπάθειας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών. Τον λόγο έχει ο κ.
Δηµήτρης Γάκης για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µία γενική διαπίστωση.
Καταφέραµε να συνδυάσουµε όλα όσα προϋποθέτει η δηµοσιονοµική αξιοπιστία και ταυτόχρονα, να έχουµε το περιθώριο να
στηρίξουµε έµπρακτα την κοινωνία και να θέσουµε τις βάσεις για
µια υγιή και δίκαιη ανάπτυξη µε τον προϋπολογισµό του 2019.
Με τον προϋπολογισµό αυτόν, που είναι επεκτατικός για πρώτη φορά µετά από µια δεκαετία πολιτικών, χαράσσουµε και
προσδιορίζουµε τη δική µας αναπτυξιακή πρόταση απέναντι στις
πολιτικές της σκληρής λιτότητας που ήταν επιλογή όλων των
προηγούµενων κυβερνήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν είδα το όνοµά µου γραµµένο τελευταίο στη λίστα των οµιλητών, αναρωτήθηκα τι θα έχει µείνει να
πει κανείς ως Βουλευτής αφού θα έχουν µιλήσει αρκετοί Υπουργοί, όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Αυτό το πρόβληµα το συζήτησα µε µια παρέα φίλων
όπου καταλήξαµε στο να καταθέσω εδώ προτάσεις και σκέψεις
που διαµορφώθηκαν µέσα από τη συζήτηση. Έτσι, λοιπόν, θα
παρουσιάσω σήµερα τρεις θεµατικές ενότητες του προϋπολογισµού και της καθηµερινότητας ταυτόχρονα. Είναι ενότητες που
έχουν προβληµατισµό, ερωτηµατικά, αλλά και προτάσεις και
τολµώ να φέρω και τις προτάσεις που µου έκαναν.
Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην υπερχρέωση της χώρας, η
δεύτερη ενότητα στο κοινωνικό απόθεµα που περιλαµβάνει ο
προϋπολογισµός και η τρίτη είναι µια σειρά από ερωτήσεις που
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κυριάρχησαν στη συζήτηση της παρέας και δόθηκαν και οι αντίστοιχες απαντήσεις τις οποίες επίσης θα καταθέσω.
Η πρώτη ενότητα, λοιπόν, στον προϋπολογισµό του 2019 περιλαµβάνει ένα σηµαντικό κονδύλι περίπου 6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για την πληρωµή τόκων και δανείων του δηµόσιου χρέους.
Το ποσό αυτό παρά τις ευνοϊκές ρυθµίσεις που έχουν γίνει παραµένει πολύ µεγάλο. Και παραπέµπει φυσικά στον υπερδανεισµό της χώρας που συντελέστηκε σε όλη την περίοδο µέχρι το
2009. Ας θυµηθούµε ότι τότε το δηµόσιο χρέος ανερχόταν περίπου στα 300 δισεκατοµµύρια και ως ποσοστό του ΑΕΠ περίπου
στο 120%. Παραµένει, όµως, πολύ υψηλό παρά τις θυσίες στις
οποίες υποβλήθηκε ο ελληνικός λαός επί πολλά χρόνια και παρά
τις «αναδιαρθρώσεις» που ανεπιτυχώς επιχειρήθηκαν µέχρι το
έτος 2014, όπως το PSI κ.λπ..
Ας έρθουµε όµως, στο κρίσιµο ερώτηµα ποιοι ευθύνονται για
την υπερχρέωση της χώρας. Αυτοί που κυβερνούσαν µέχρι το
2009. Και τι ουσιαστικό έκαναν µέχρι το 2014 για την αντιµετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήµατος;
Σήµερα έχουµε το φαινόµενο τα ίδια κόµµατα, οι ίδιες πολιτικές δυνάµεις, τα ίδια πρόσωπα που προκάλεσαν αυτήν την αλόγιστη διαχείριση και διόγκωση του δηµόσιου χρέους να εµφανίζονται ως τιµητές, αλλά και ως σωτήρες χωρίς ίχνος κριτικής και
αιδούς και µάλιστα χρησιµοποιώντας ένα περιτύλιγµα υποκρισίας τον όρο «πολιτικός πολιτισµός», αλλά στον οποίο δεν µπορείς να κρυφτείς. Γιατί αν ο πολιτικός πολιτισµός δεν βγαίνει από
την καρδιά σου, αν δεν βγαίνει από το µυαλό σου, από το βίωµά
σου και την κουλτούρα σου, τότε το καταλαβαίνει όλος ο κόσµος.
Κύριοι συνάδελφοι, σκεφτείτε αν το ύψος του δηµόσιου χρέους ήταν στο µισό του σηµερινού, πόσο σηµαντική εξοικονόµηση
πόρων θα είχαµε από την εξυπηρέτησή του. Πόρων που θα µπορούσαν να διατεθούν τόσο για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής
όσο και για τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων. Δεν είναι, όµως, µόνο η επιβάρυνση σε τόκους η
µόνη επίπτωση της υπερχρέωσης της χώρας. Η αδυναµία δανεισµού από τις αγορές που προέκυψε από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης το 2009 έφερε στη χώρα την εποπτεία, την
επιτροπεία, τα µνηµόνια, τα επώδυνα µέτρα µε όλες τις συνέπειες που υπέστη ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα τα πιο ευπαθή
κοινωνικά στρώµατα, όπως οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι µικροεπαγγελµατίες, οι υπάλληλοι κ.λπ.. Και ο βρόχος του υψηλού δηµόσιου χρέους θα συνεχιστεί, δυστυχώς, για πολλά χρόνια να
στραγγαλίζει την οικονοµία της χώρας και να υπονοµεύει την
ανάπτυξη.
Σε αυτήν την οικονοµική δράση εµείς απαντούµε µε µια πολιτική αντίδραση, κατά την έννοια της φυσικής. Η πολιτική αντίδραση είναι ο σχεδιασµός ενός άλλου διαφορετικού κοινωνικά
δίκαιου αναπτυξιακού µοντέλου.
Δεύτερον, ο προϋπολογισµός του 2019, όπως σωστά έχει επισηµανθεί, είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που δεν περιλαµβάνει
περιοριστικά µέτρα. Αντίθετα, έχει µέτρα ανακούφισης ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, όπως η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η µη περικοπή
των συντάξεων, το επίδοµα στέγασης και άλλα τα οποία σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα που προωθούνται, όπως η αύξηση του
κατώτατου µισθού, σηµατοδοτούν τη µετάβαση στη νέα µεταµνηµονιακή εποχή και αποτελούν ουσιαστικά ποιοτική αλλαγή
της οικονοµικής πολιτικής µε στόχο την ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων.
Θα πρότεινα εδώ, γνωρίζοντας την ευαισθησία του Υπουργού
Υγείας, του κ. Ξανθού, και του Αναπληρωτή Υπουργού, του κ.
Πολάκη, για τα προβλήµατα της τρίτης ηλικίας –και αυτό είναι η
πρόταση που σας έλεγα- και στο πλαίσιο της µελετώµενης νέας
πολιτικής για το φάρµακο να αποφασιστούν δύο απλά συγκεκριµένα µέτρα.
Πρώτον, να επαναφερθεί σε όλα τα φάρµακα η συµµετοχή του
ασφαλισµένου στα επίπεδα που ίσχυαν µέχρι το 2012, δηλαδή
0%, 10% και 25%, υπολογισµένη στην πραγµατική τιµή του φαρµάκου.
Και δεύτερον, να περιοριστεί ο αριθµός των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, των ΜΗΣΥΦΑ δηλαδή, και να ελεγχθούν
οι τιµές τους.
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Παράλληλα, τίθεται από πολλούς το ζήτηµα αν όλα αυτά τα
µέτρα και γενικότερα η νέα κατεύθυνση της οικονοµικής πολιτικής έχουν αναπτυξιακή διάσταση. Η απάντηση που δόθηκε είναι
θετική.
Η αύξηση της κατανάλωσης που φέρνουν αυτά τα µέτρα θα
συµβάλλει στην αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ και εποµένως θα λειτουργήσει αναπτυξιακά. Αλλά, φυσικά αυτό δεν αρκεί. Για να εµπεδωθεί η ανάπτυξη της οικονοµίας, η οποία έχει εισέλθει σε
ανοδική τροχιά χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις ιδιαίτερα στον
ιδιωτικό τοµέα και στο θέµα αυτό ο προϋπολογισµός δίνει θετική
απάντηση.
Περιλαµβάνει µέτρα τα οποία θα συµβάλλουν στη δηµιουργία
κλίµατος ευνοϊκού για τις επενδύσεις. Τέτοια µέτρα είναι η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% στους
νέους εργαζόµενους, που έχει ήδη ψηφιστεί, η µείωση της φορολογίας στα διανεµόµενα κέρδη των επιχειρήσεων και η σταδιακή µείωση του φόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, περνώντας στο τρίτο στάδιο θα σας καταθέσω µερικές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν σε αυτή τη συζήτησης που είχαµε.
Πρώτον, ποιοι ευθύνονται για την υπερχρέωση της χώρας, που
οδήγησε στα µνηµόνια; Κοινή απάντηση όλων ήταν όσοι κυβέρνησαν τη χώρα µέχρι το 2010.
Δεύτερον, πώς διαχειρίστηκαν την κρίση στα χρόνια 2010 2014 οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας; Η απάντηση
είναι µε µέτρα που επιβάρυναν κύρια τους φτωχούς και τη µεσαία τάξη.
Τρίτον, ποιοι επέβαλαν τα σκληρά µέτρα των µνηµονίων; Η
απάντηση, νοµίζω, είναι γνωστή απ’ όλους. Οι δανειστές µε τη
συνδροµή εγχώριων οικονοµικών ελίτ και των κοµµάτων της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Τέταρτον, τι κρύβει το προεκλογικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας; Απάντηση: απολύσεις και νέα µέτρα υπέρ των πλουσίων και σε βάρος των χαµηλών εισοδηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαίρεται ότι
θα γυρίσει σελίδα. Δεν µας λέει, όµως, προς ποια κατεύθυνση
θα τη γυρίσει. Γιατί αν τη γυρίζεις προς τα δεξιά, τότε γυρίζεις
στα προηγούµενα κεφάλαια, δηλαδή γυρίζεις στο παρελθόν και
στη συντήρηση.
Εµείς µε τη νίκη και µε τη βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός θα
µας εµπιστευτεί και την επόµενη τετραετία θα γυρίσουµε τη σελίδα προς τα αριστερά για να γράφουµε σε λευκές σελίδες το
µέλλον του και την αναπτυξιακή του διάσταση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γάκη.
Τον λόγο έχει για δέκα λεπτά ο Υπουργός κ. Χαρίτσης.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα στη Βουλή σηµατοδοτεί µια νέα αρχή για τη χώρα
µας, καθώς είναι ο πρώτος µεταµνηµονιακός προϋπολογισµός
µετά από οκτώ χρόνια σκληρών θυσιών για τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένας προϋπολογισµός που δεν περιλαµβάνει µέτρα λιτότητας, αλλά µέτρα λελογισµένης επέκτασης τόσο στο κοινωνικό όσο και στο αναπτυξιακό πεδίο.
Για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια δεν συζητάµε για το πόσα
θα κοπούν και από ποιους, αλλά για το πόσα θα δοθούν και σε
ποιους. Οι αδικίες που συσσωρεύτηκαν το προηγούµενο διάστηµα σταδιακά αίρονται και ολόκληρες κατηγορίες συµπολιτών
µας, που επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα όλα τα προηγούµενα χρόνια, τώρα ανακουφίζονται.
Ήδη το τελευταίο διάστηµα, τις τελευταίες εβδοµάδες ψηφίστηκαν από τη Βουλή µια σειρά από πολύ θετικές ρυθµίσεις οι
οποίες συµπληρώνονται πλέον και µε τις ρυθµίσεις µε τις πρόσθετες παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό
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του 2019.
Είναι καλό να θυµηθούµε έστω και συνοπτικά κάποιες από
αυτές, όπως είναι το κοινωνικό επίδοµα σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας, τα αναδροµικά σε ένστολους, καθηγητές πανεπιστηµίου και γιατρούς, η επαναφορά των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και οι ρυθµίσεις για την ενίσχυση
της διαπραγµατευτικής δυνατότητας των εργαζοµένων. Βεβαίως
η µη περικοπή των συντάξεων. Η στοχευµένη µείωση ασφαλιστικών εισφορών για σηµαντικές µερίδες ελεύθερων επαγγελµατιών και η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόµενους. Η µείωση του ΕΝΦΙΑ. Η µείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις από το 2019 για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Επίσης, η κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί, το µεταφορικό ισοδύναµο για τα νησιά µας, το στεγαστικό επίδοµα, µια
ολοκληρωµένη πολιτική στήριξης για το παιδί και τους νέους γονείς, αύξηση, όπως περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό, των
συντάξεων από την 1-1-2019 για εξακόσιους είκοσι χιλιάδες συνταξιούχους. Επίσης, αύξηση του κατώτατου µισθού και φυσικά,
κατάργηση του υποκατώτατου µισθού, µέτρο της Κυβέρνησής
µας το οποίο ασθµαίνοντας ήρθε τις τελευταίες µέρες να υποστηρίξει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τα ανέλυσε
πριν πάρα πολύ σωστά η αρµόδια Υπουργός Εργασίας.
Τα αναφέρω όλα αυτά εν τάχει και εντελώς επιγραµµατικά για
να καταδείξω πόσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα, δηλαδή
µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και πώς όλα αυτά
αποδεικνύουν εµπράκτως ότι η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, τα µνηµόνια και η λιτότητα είναι πια παρελθόν.
Οι πολίτες αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι τα πολύ δύσκολα
είναι πλέον πίσω µας. Το νιώθουν µάλιστα εκεί που µετράει περισσότερο, δηλαδή στον µισθό τους, στο εισόδηµά τους, στις
υπηρεσίες που απολαµβάνουν στην υγεία, στην παιδεία, το κοινωνικό κράτος.
Όµως, το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο τα µέτρα αυτά
αποτελούν παροχολογία, αποτελούν προεκλογικές εξαγγελίες,
όπως µας κατηγορεί η Αντιπολίτευση. Και εδώ πρέπει να είµαστε
απολύτως ξεκάθαροι. Οι ρυθµίσεις, τα θετικά µέτρα, όσα ήδη
ψηφίστηκαν και όσα θα ακολουθήσουν το επόµενο διάστηµα
είναι πλήρως κοστολογηµένα και καλύπτονται από τον δηµοσιονοµικό χώρο που η Κυβέρνησή µας δηµιούργησε, γιατί εµείς δεν
πρόκειται να διακινδυνέψουµε τη δηµοσιονοµική σταθερότητα
που µε τόσο κόπο πετύχαµε, που µε τόσο κόπο πέτυχε µε τις θυσίες του ο ελληνικός λαός.
Τα µέτρα αυτά συµβαδίζουν πλήρως µε τη βελτιωµένη εικόνα
της ελληνικής οικονοµίας. Καλό είναι να θυµηθούµε ότι µόλις τις
τελευταίες ηµέρες, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, είχαµε για το τρίτο τρίµηνο του 2018 ανάπτυξη 2,2%, την υψηλότερη εδώ και πάνω από
µια δεκαετία και είναι το ένατο συνεχόµενο τρίµηνο που καταγράφονται θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης, ενώ και η ανεργία υποχώρησε για τον Σεπτέµβριο στο 18,6% µε περισσότερες από
τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας να έχουν
δηµιουργηθεί την τελευταία τριετία.
Φυσικά δεν πανηγυρίζουµε. Η ανεργία παραµένει σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Όµως, είναι τεράστια η διαφορά σε σχέση µε το
τραγικό 27,9% στο οποίο βρισκόταν το καλοκαίρι του 2013 επί
Κυβερνήσεως Σαµαρά-Βενιζέλου.
Τα µέτρα, λοιπόν, αυτά τα οποία ψηφίστηκαν τις προηγούµενες εβδοµάδες και τα οποία συµπεριλαµβάνονται και στον προϋπολογισµό του 2019 όχι µόνο δεν υπονοµεύουν τις προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας, αλλά τις ενισχύουν κιόλας, τονώνοντας τόσο τη ζήτηση µέσα από την ενίσχυση των λαϊκών εισοδηµάτων όσο και την προσφορά µέσα από την αύξηση των επενδύσεων και τη στοχευµένη µείωση φορολογικών και ασφαλιστικών
συντελεστών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την έξοδο από τα µνηµόνια
γίνονται πιο ξεκάθαρα από ποτέ τα δύο βασικά ανταγωνιστικά
σχέδια που συγκρούονται για το µέλλον της χώρας: Το σχέδιο
που ήδη υλοποιεί η Κυβέρνησή µας µε επίκεντρο την εργασία και
τα νέα παραγωγικά στρώµατα, που προτάσσει τη δηµιουργία
ισχυρού κοινωνικού κράτους για πρώτη φορά στη χώρα µας και
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που περιλαµβάνει ολοκληρωµένες πολιτικές για βιώσιµη και δίκαιη ανάπτυξη. Και από την άλλη, το σχέδιο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, της
παιδείας και του ασφαλιστικού συστήµατος, στη συνταγµατοποίηση του νεοφιλελευθερισµού και της λιτότητας, δηλαδή αυτό
που προσπάθησε για χρόνια να επιβάλει στη χώρα µας το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δηλαδή ένα σχέδιο συνέχισης, θα
έλεγα, των µνηµονίων µε άλλα µέσα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η έξοδος από τα µνηµόνια όµως
και η ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας δεν ήταν µια προδιαγεγραµµένη εξέλιξη, δεν ήταν φυσικό φαινόµενο ούτε ήταν βεβαίως το προϊόν µιας κάποιας ιστορικής νοµοτέλειας. Είναι το
αποτέλεσµα των προσπαθειών της βούλησής µας να κατανείµουµε τα βάρη της κρίσης αναλογικά και δίκαια και όχι µονοµερώς στις πλάτες των πιο αδύναµων.
Παρά τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και τις ασφυκτικές
πιέσεις, το παράλληλο πρόγραµµα που υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό υλοποιείται σε πολύ σηµαντικό βαθµό στην υγεία, την
παιδεία, την πρόνοια.
Βγάλαµε ακόµη τη χώρα από τα µνηµόνια, γιατί συγκρουστήκαµε µε τα µεγάλα και τα µικρά συµφέροντα που λυµαίνονταν
τον δηµόσιο πλούτο και κρατούσαν την ελληνική οικονοµία παγιδευµένη σε ένα χρεοκοπηµένο παραγωγικό µοντέλο.
Βγάλαµε τη χώρα από τα µνηµόνια γιατί εκπονήσαµε και εφαρµόζουµε για πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση, ένα σχέδιο που θέτει επί τάπητος τα δοµικά διαχρονικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, την
αποβιοµηχάνιση, τη χαµηλή ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών, την
εσωστρέφεια, τη φυγή µορφωµένων νέων στο εξωτερικό.
Είναι ένα σχέδιο που προέκυψε µετά από µια πρωτόγνωρη διαδικασία δηµοκρατικής διαβούλευσης µε τους πολίτες µέσα από
τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια που διοργανώσαµε το
προηγούµενο διάστηµα σε όλη τη χώρα σε συνεργασία µε αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς τοµείς.
Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο το οποίο υλοποιούµε και στο
Υπουργείο Εσωτερικών, ιδίως στο κοµµάτι της αυτοδιοίκησης,
γιατί κατά τα ψέµατα η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ένα από τα µεγάλα θύµατα της κρίσης. Είδε τους πόρους της να συρρικνώνονται κατά περισσότερο από 60% τα πρώτα χρόνια της κρίσης, µια
µείωση για την οποία, µάλλον, δεν ευθύνονται µόνο τα µνηµόνια,
αλλά ευθύνονται και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις που στόχευαν στην
ιδιωτικοποίηση κρίσιµων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης.
Εµείς, αντίθετα, προχωράµε αποφασιστικά στην ενίσχυση της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλους τους τοµείς. Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα για πρώτη φορά µετά από εννέα
χρόνια περιλαµβάνει την αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης
προς τους ΟΤΑ. Μικρή µεν η αύξηση, αλλά πολύ σηµαντική µετά
από όλες αυτές τις µειώσεις οι οποίες υπήρξαν όλο το προηγούµενο διάστηµα.
Ταυτόχρονα µέσα από τα νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» κατευθύνονται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης περισσότερα από 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα
στο 2018 για την υλοποίηση κρίσιµων υποδοµών σε αντιπληµµυρική προστασία, ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριµµάτων, σχολικά κτίρια, έργα τα οποία καλύπτουν πραγµατικές
ανάγκες και τα οποία θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί στη χώρα
µας εδώ και δεκαετίες.
Αυτή η πρόσθετη χρηµατοδότηση, µάλιστα, δεν επιβαρύνει καθόλου τους ΟΤΑ, καθώς καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων. Τόσους πολλούς και στοχευµένους πόρους η αυτοδιοίκηση δεν έχει ξαναδεί και αυτό είναι κάτι το
οποίο αναγνωρίζεται και από όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς ανεξαρτήτως κοµµατικής προέλευσης.
Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη µια µεγάλη προσπάθεια για τη
στελέχωση των ΟΤΑ µε χιλιάδες νέες προσλήψεις µε βάση τις
ανάγκες που οι ίδιοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης προσδιορίζουν.
Αναµένουµε να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του χρόνου από
τον ΑΣΕΠ η διαδικασία έκδοσης των οριστικών πινάκων για τις
οκτώµισι χιλιάδες θέσεις νέων εργαζοµένων στις ανταποδοτικές
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υπηρεσίες των δήµων.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πριν από µερικές ηµέρες ψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθµιση για τη δηµιουργία νέων σταθερών
θέσεων, τριών χιλιάδων διακοσίων θέσεων, για το πολύ σηµαντικό κοινωνικό πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ακολουθεί
από τις αρχές του 2019 ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα χιλίων πεντακοσίων προσλήψεων τεχνικού και επιστηµονικού προσωπικού
βάσει των αναγκών που οι ίδιοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης θα
προσδιορίσουν, για να µπορέσουν να αξιοποιήσουν και τις νέες
αναπτυξιακές δυνατότητες που διανοίγονται.
Βεβαίως, οι προσλήψεις αυτές έγιναν εφικτές γιατί η Κυβέρνησή µας έδωσε µια µεγάλη µάχη και κατάφερε να επαναφέρει
τον κανόνα «ένα προς ένα» στις προσλήψεις-αποχωρήσεις στο
δηµόσιο, αυτόν που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θέλει να ακυρώσει και θέλει να επανέλθουµε στον µνηµονιακό κανόνα «ένα
προς πέντε». Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσµος της αυτοδιοίκησης, οι εργαζόµενοι στους ΟΤΑ, αλλά και οι πολίτες θα πρέπει
να θυµούνται πολύ καλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τέλος, βεβαίως –και την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για δύο
λεπτά- προχωρήσαµε στη µεγάλη θεσµική µεταρρύθµιση του
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», µια δηµοκρατική τοµή για την αυτοδιοίκηση, καθώς µε την απλή αναλογική, αλλά και µε πλήθος άλλες θεσµικές
παρεµβάσεις, όπως είναι τα τοπικά δηµοψηφίσµατα, η ενίσχυση
των λαϊκών συνελεύσεων και των επιτροπών διαβούλευσης, ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» διευρύνει σηµαντικά τη δηµοκρατία σε τοπικό
επίπεδο και τη δυνατότητα συµµετοχής των πολιτών στα αυτοδιοικητικά πράγµατα.
Οι προσπάθειες αυτές που κάνουµε για τη χρηµατοδότηση,
για τις προσλήψεις, για τις θεσµικές τοµές δεν είναι προσπάθειες
αποσπασµατικές. Όλες µαζί συγκροτούν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, τρεις αλληλένδετες πτυχές µιας ενιαίας στρατηγικής της Κυβέρνησής µας για τον χώρο της αυτοδιοίκησης.
Απέναντι σε όλα αυτά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αντιτείνει
την κατάργηση της χρηµατοδότησης από τους ΟΤΑ και την αντικατάστασή της από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ, µια πρόταση που
εκτός από σοβαρά ζητήµατα συνταγµατικότητας τα οποία εγείρει, θα οδηγούσε, εάν ποτέ εφαρµοζόταν, και στην καταδίκη της
πλειοψηφίας των δήµων της χώρας στην οικονοµική χρεοκοπία,
καθώς διαθέτουν πολύ µικρό κτιριακό απόθεµα στην επικράτειά
τους.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση την ίδια στιγµή υπόσχεται την
επαναφορά του καλπονοθευτικού πλειοψηφικού συστήµατος
στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τη στρέβλωση της αντιπροσώπευσης και τη συρρίκνωση της δηµοκρατίας στις τοπικές κοινωνίες.
Είναι κατά τη γνώµη µας εµφανές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης συγκρούονται
δύο ανταγωνιστικά σχέδια, δύο διαφορετικοί κόσµοι.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να αναφερθώ επιγραµµατικά σε
τρεις πολύ συνοπτικές, κατά τη γνώµη µας, νοµοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαµβάνει το αµέσως επόµενο διάστηµα,
στο πρώτο δίµηνο του 2019, το Υπουργείο µας, το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Η πρώτη αφορά τη ριζική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους όρους απονοµής των µέσων ατοµικής προστασίας. Έρχεται ως συνέχεια της πολύ συστηµατικής προσπάθειας των τελευταίων δύο ετών για την άρση αδικιών σε βάρος
των εργαζοµένων στην αυτοδιοίκηση. Υπενθυµίζω ότι υπογράφηκαν επιτέλους, µετά από πολλά χρόνια, οι συλλογικές συµβάσεις µε τις οµοσπονδίες των εργαζοµένων στην αυτοδιοίκηση.
Αυτή η νοµοθετική παρέµβαση θα περιλαµβάνει και ειδική µέριµνα για το εργασιακό καθεστώς των σχολικών καθαριστριών, ένα
καθεστώς το οποίο πραγµατικά σήµερα που µιλάµε αποτελεί
ντροπή για την ελληνική πολιτεία και πρέπει κι εδώ οι φορείς της
αυτοδιοίκησης να λάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους.
Η δεύτερη νοµοθετική πρωτοβουλία αφορά τις διαδικασίες
απόδοσης ιθαγένειας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι µέχρι το
2015 οι σχετικές διαδικασίες απέκλειαν σηµαντικές κατηγορίες
συµπολιτών µας, ιδίως τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και έχουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

µεγαλώσει στη χώρα µας, στην Ελλάδα. Ήταν η Κυβέρνησή µας
που ενεργοποίησε εκείνες τις στοιχειώδεις, θα έλεγα, πολιτικές
οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν βασική υποχρέωση για µία
πολιτεία η οποία θέλει να ορίζεται ως κράτος δικαίου.
Οι ρυθµίσεις που φέρνουµε το επόµενο διάστηµα, τις επόµενες εβδοµάδες στη Βουλή, οµογενοποιούν, απλοποιούν και επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες και διαµορφώνουν ένα πιο
διάφανο και αντικειµενικό σύστηµα για την απόδοση ιθαγένειας
στους πολίτες, οι οποίοι το δικαιούνται βάσει του Συντάγµατος
και της κείµενης νοµοθεσίας.
Τέλος, η τρίτη πρωτοβουλία περιλαµβάνει µια σειρά από ρυθµίσεις για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
σε κάθε σφαίρα του κοινωνικού βίου, αλλά και µέτρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, παρεµβάσεις εξαιρετικά επιτακτικές, όπως µαρτυρούν τα στοιχεία για τις διακρίσεις και την
κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες, αλλά και αποτρόπαια –
δυστυχώς- γεγονότα, όπως η πρόσφατη δολοφονία µίας νέας
κοπέλας στη Ρόδο.
Πρόκειται για τρεις νοµοθετικές πρωτοβουλίες στο επόµενο
διάστηµα από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες συµβάλλουν
στον διαρκή αγώνα για µια πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο συµπεριληπτική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας βρίσκεται σε ένα
πολύ κρίσιµο σταυροδρόµι. Η ελληνική κοινωνία βγαίνει από µια
πρωτοφανή, θα έλεγα, κρίση, µια κρίση που δοκίµασε και πολλές
φορές ξεπέρασε τα όριά της. Τα πολύ δύσκολα, βεβαίως, βρίσκονται πίσω µας, αλλά το µονοπάτι προς τα µπροστά δεν υπάρχει, πρέπει να το φτιάξουµε µόνοι µας. Όπως η έξοδος από την
κρίση και τα µνηµόνια δεν ήταν προδιαγεγραµµένη, έτσι και η
πορεία την οποία θα ακολουθήσουµε από εδώ και πέρα, δεν είναι
µια πορεία η οποία είναι δεδοµένη.
Ο κίνδυνος να γυρίσουµε πίσω στις καταστροφικές πρακτικές,
νοοτροπίες και πολιτικές που µας οδήγησαν στην κρίση, που µας
οδήγησαν στη χρεοκοπία, είναι παραπάνω από υπαρκτός. Εµείς
επιλέγουµε έναν άλλο δρόµο, τον δρόµο της διεύρυνσης της δηµοκρατίας και της κατοχύρωσης των δικαιωµάτων όλων των πολιτών, τον δρόµο της ειρηνικής συνύπαρξης µε τους γείτονές
µας, τον δρόµο της βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης µακριά από
τις παθογένειες και τις αδικίες του παρελθόντος. Ένα αποφασιστικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση και προς αυτόν τον νέο
δρόµο που θέλουµε να διανοίξουµε είναι και ο προϋπολογισµός
τον οποίο συζητάµε σήµερα, γι’ αυτό και σας καλώ να τον υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξανδρο Χαρίτση.
Ο εισηγητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Σκανδαλίδης έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει για
πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι γιατί διαδέχοµαι στο Βήµα έναν Υπουργό ο οποίος
µιλάει µε έναν τόνο µετριοπαθή και αποκαθιστά και ένα κλίµα
διαφορετικό στη συζήτηση εδώ, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες
που έχουµε και είναι τεράστιες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός επαίρεται ότι
η χώρα άλλαξε σελίδα. Το λέει καθηµερινά µε όλους τους τόνους
και µε όλους τους τρόπους. Στην εισήγηση που έκανα στην αρχή,
έθεσα τρεις προϋποθέσεις, για να αλλάξει η χώρα σελίδα: Την
έξοδο στις αγορές µε βιώσιµα επιτόκια που προσεγγίζουν τα ευρωπαϊκά, τη δηµιουργία δηµοσιονοµικού χώρου χωρίς πολιτική
λιτότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εξοικονόµηση
πόρων που θα προκαλέσουν έναν πραγµατικό αναπτυξιακό συναγερµό.
Τι έγινε στην πράξη; Πρώτον, στις αγορές δεν βγήκαµε, ούτε
φαίνεται στον ορίζοντα µια τέτοια προοπτική. Είναι βραχνάς στον
λαιµό της οικονοµίας. Αυτή η υπόθεση της εξόδου στις αγορές,
που σήµερα αποκρύπτεται και δεν τη συζητάµε, λες και δεν συµβαίνει απολύτως τίποτα, µπορεί να αποβεί ο κατ’ εξοχήν λόγος πιο σοβαρός λόγος από το Σκοπιανό- επιτάχυνσης ακόµη και
πολιτικών εξελίξεων.
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Δεύτερον, ο Υπουργός των Οικονοµικών σε παρεµβάσεις του,
τόσο στην επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια, παραδέχθηκε –και
µάλιστα ευθαρσώς- ότι το 3,5% πλεόνασµα συνιστά πολιτική
διαρκούς λιτότητας υπό τις σηµερινές συνθήκες, λέγοντας ότι
αν υπάρξει επεκτατική πολιτική κ.λπ., µπορεί να αλλάξει αυτό.
Έτσι, διαψεύδει τον Πρωθυπουργό που κήρυξε στις 21 Αυγούστου τον οριστικό τερµατισµό της εποχής λιτότητας, κάτι που
επαναλαµβάνει –το επαναλαµβάνω- σε κάθε δυνατή ευκαιρία.
Η παροχολογία σε σχέση µε τη δραµατική φορολογική επιδροµή και την αφαίµαξη αναπτυξιακών πόρων και εισοδηµάτων
είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η απάντηση της Κυβέρνησης δεν
είναι πειστική. Δεν έχουµε µπει σε νέα εποχή, όπου η λιτότητα
σταµατά.
Τρίτον, ο Υπουργός Ανάπτυξης προσπαθώντας να δικαιώσει
την πρωθυπουργική ρήση ότι η ανάπτυξη ήρθε ήδη, παρουσίασε
µία σειρά από αναπτυξιακά προγράµµατα που τυπικά τρέχουν,
αλλά ουσιαστικά είναι φαντάσµατα.
Η ερώτησή µου είναι προφανής. Γιατί το επενδυτικό ισοζύγιο
είναι αρνητικό; Γιατί το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, που
είναι το κατ’ εξοχήν όπλο της ανάπτυξης, ιδιαίτερα όταν οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ελάχιστες, υφίσταται µείωση και µάλιστα
δραµατική; Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις καρκινοβατούν; Γιατί η αξιοποίηση της µεγάλης δηµόσιας περιουσίας είναι ανύπαρκτη; Γιατί
η αξιοποίηση των περιβόητων ληστών των µεγάλων φοροφυγάδων είναι πενιχρή έως ανύπαρκτη;
Η απάντηση της Κυβέρνησης σε αυτό είναι αδύνατη εκ των
πραγµάτων, γιατί δεν χρειάζεται να επιστρατεύσει κανείς ιδιαίτερους αριθµούς, γιατί τους αριθµούς µπορεί κανείς να τους
βλέπει όπως θέλει.
Όσον αφορά στην κριτική που κατά συρροή κάνετε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, εγώ δεν ήρθα εδώ για να
αµφισβητήσω τα νούµερα. Θέλω να πω για ένα θέµα που το βάζετε πάντα και νοµίζω ότι είναι βασικό σηµείο της κριτικής σας,
τη σύγκριση 2010 - 2015 και 2015 - 2018. Ξεχνάτε ότι από το 2010
µέχρι το 2015 έγινε µία προσπάθεια όπου έφτασε η χώρα σε ένα
επίπεδο και µετά βάζετε τους αριθµούς, που θα έπρεπε να είναι
πολύ µικρότεροι σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πραγµάτων όταν
ήµασταν µπροστά στην έξοδο στις αγορές, σε ίση µοίρα και µετράτε αριθµούς. Αυτό είναι τεράστιο λάθος, γιατί ο απαγορευµένος καρπός είναι το απαγορευµένο εξάµηνο από τον Ιανουάριο µέχρι τον Ιούλιο. Διότι, εµείς ασκήσαµε µνηµονιακή πολιτική,
αλλά και εσείς ασκήσατε µνηµονιακή πολιτική και µάλιστα πιο
σκληρή. Αυτό το εξάµηνο, όµως, τινάχθηκε η χώρα στον αέρα
και αυτό δεν µπορεί κανείς να το αµφισβητήσει.
Εγώ επιµένω ότι ο κρατικός προϋπολογισµός έπρεπε να αποτελέσει την αφορµή να κοιτάξουµε µπροστά. Τι θα πρέπει να
κάνει η χώρα που καθυστέρησε δραµατικά; Το πρώτο πράγµα
που πρέπει να κάνει η χώρα είναι να παραµερίσει αυτά τα εµπόδια που εµποδίζουν την ανάπτυξη µε διαδικασίες fast track. Τι σηµαίνει αυτό για το κράτος; Μια πραγµατική επανάσταση. Τι
σηµαίνει για κρίσιµους θεσµούς; Μια πραγµατική αποκέντρωση.
Τι σηµαίνει για τον αναπροσανατολισµό των στόχων και των
πόρων; Μια παραγωγική ανασυγκρότηση. Δείχνει αυτός ο προϋπολογισµός πουθενά ότι υπάρχει µια τέτοια στροφή, ότι αλλάζει
κάτι δραµατικά, ότι παίρνει υπ’ όψιν του αυτή την ανάγκη και
κάνει κάτι εντελώς καινούργιο, ριζοσπαστικό, ώστε πραγµατικά
να έρθει η ανάπτυξη µε µεγάλους ρυθµούς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα είναι ποια κυβέρνηση µπορεί να τα νοµοθετήσει
και να τα εγκαταστήσει στο σώµα της κοινωνίας και όχι απλά να
τα νοµοθετήσει; Έχουµε κάνει αλλαγές που έµειναν στη µέση,
γιατί απλά δεν τις νοµοθετήσαµε. Το θέµα είναι ποιος λαϊκός συσχετισµός και ποια κυβερνητική πλειοψηφία µπορεί να εφαρµόσει τόσο µεγάλες αλλαγές στις οποίες πρέπει κάποιος να συµφωνήσει;
Και το δεύτερο είναι να ξεκινήσει µε αυτήν την προϋπόθεση
µια νέα διαπραγµάτευση, που θα ελαφρύνει τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, ώστε να µπει πραγµατικά σε µια αντιµνηµονιακή
εποχή, να µειώσει τα πλεονάσµατα, να αναδιαρθρώσει µε νέους
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όρους το χρέος, να καταργήσει τον σηµερινό ρόλο του υπερταµείου και να του δώσει έναν καινούργιο ρόλο, να φέρει ένα πραγµατικά καινούργιο ασφαλιστικό σύστηµα καταργώντας τον νόµο
Κατρούγκαλου και όλα αυτά που σήµερα δεσµεύουν τη χώρα.
Μόνο έτσι, θα λέµε ότι αποκτά η χώρα ένα πρόγραµµα εθνικής
ιδιοκτησίας, αλλιώς είµαστε συνέχεια στα µνηµόνια. Αυτή είναι
η απόλυτη προϋπόθεση.
Και εδώ έρχεται συνεχώς αυτό που εµείς επαναλαµβάνουµε.
Δεν αρκεί η εναλλαγή, δεν αρκεί να πάµε από τον λαϊκισµό στη
δεξιά παλινόρθωση. Δεν αρκεί να πάµε από µια παράδοξη συµµαχία σε µια δεξιά αυτοδυναµία, αλλά πρέπει να αλλάξει άρδην
ο τύπος της διακυβέρνησης και µετά συζητάµε για εκλογικά συστήµατα και όλα τα άλλα που θα κάνουν τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού πραγµατικά δηµοκρατικούς και αναλογικούς και
αντιπροσωπευτικούς. Όταν δεν έχουµε πάρει απόφαση συνολικά
εδώ σαν όργανο, σαν Βουλή, σαν κόµµατα, το πολιτικό µας σύστηµα να βγει από τον παλιό του εαυτό, να πάψει να κοιτά στο
χθες και να κοιτά στο αύριο, να µπορεί να αντικαταστήσει έναν
καινούργιο πολιτικό προσανατολισµό και πολιτισµό, δεν γίνεται
τίποτα.
Και επειδή δεν είναι η ώρα τώρα για να σας το αναλύσω, θα
κλείσω µε ένα επίγραµµα στη σηµερινή συγκυρία, που έχει
σχέση µε αυτό που συζητάµε αυτές τις δυο µέρες. Υπάρχουν
τρεις λέξεις. Ανοχή, αντεκδίκηση και εµπάργκο. Η δηµοκρατία
δεν ανέχεται τη βία, απ’ όπου και αν προέρχεται, όποιον µανδύα
και αν φορεί, όποια ιδεολογία και αν υποστηρίζει. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιονδήποτε νέο πολιτικό πολιτισµό.
Αντεκδίκηση. Η δηµοκρατία δεν αντεκδικείται, δεν κυνηγά
τους πολιτικούς αντιπάλους, ούτε αυτοί που θα έρθουν δεν θα
κυνηγήσουν τους νέους πολιτικούς αντιπάλους τους, αλλά φτιάχνει θεσµούς για να µην αναπαράγονται τα φαινόµενα της διαφθοράς και της διαπλοκής και όλα τα άλλα που όλοι καταγγέλλουµε και που όλοι, προκειµένου να αποσείσουµε τη συλλογική
µας ευθύνη, µετατρέπουµε την προσωπική ευθύνη σε συλλογική
των κοµµάτων, κατηγορώντας και βάζοντας στο περιθώριο παρατάξεις ή στηλιτεύοντας συλλογικά υποκείµενα που ουσιαστικά
είναι η ψυχή της δηµοκρατίας, όπως είναι τα πολιτικά κόµµατα.
Και η τρίτη λέξη είναι το εµπάργκο. Η δηµοκρατία δεν αποδέχεται και δεν ανέχεται την κατάργηση της ελευθερίας της διακίνησης των ιδεών, την κατάργηση της ενηµέρωσης και της
ελευθεροτυπίας, δεν αποδέχεται να είναι η δηµοκρατία µε αστερίσκους, µε υποσηµειώσεις. Είτε θα είναι δηµοκρατία πλέρια,
όπως λέγαµε εµείς παλιά όσοι καταγόµασταν από έναν χώρο,
είτε δεν θα είναι δηµοκρατία. Εάν αυτό δεν γίνει κοινή µας συνείδηση, φοβάµαι ότι και οι επόµενες ηµέρες δεν θα είναι εύκολες για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σκανδαλίδη, εισηγητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γενικό Λύκειο Άργους (δεύτερο
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να πούµε στις µαθήτριες και τους µαθητές ότι παρακολουθούν συνεδρίαση, σχετικά µε τον προϋπολογισµό του κράτους
για το 2019. Εδώ και µερικές ηµέρες διεξάγεται η συζήτηση. Η
συζήτηση γίνεται από τους Βουλευτές, από τους Υπουργούς,
από τους Αρχηγούς των κοµµάτων και τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και σήµερα το βράδυ, που θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, ακολουθεί η ψηφοφορία.
Συνεχίζουµε µε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για τη δευτερολογία
του, τον κ. Δηµήτρη Βέττα.
Κύριε Βέττα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και
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κύριοι συνάδελφοι, η στατιστική είναι µια εξαιρετική επιστήµη.
Είναι ταυτόχρονα, όµως, και εξαιρετικά παραπλανητική. Το λέω
αυτό, αν και λείπει ο συνάδελφος και συντοπίτης µου κ. Σταϊκούρας, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, και γι’ αυτό θα είµαι
ιδιαίτερα προσεκτικός. Όµως, καταθέτοντας τρεις ντουζίνες
χαρτιά στατιστικής, θα νόµιζε κάποιος πως όταν η κυβέρνησή
του για τριάντα έναν ολόκληρους µήνες έπαιρνε µέτρα 25,6 δισεκατοµµυρίων, δεν θα επέστρεφε µόνο στον ελληνικό λαό 450
εκατοµµύρια. Και αυτό, όχι ως µέρισµα, γιατί δεν ήταν µέρισµα,
το µέρισµα είναι αυτό που ξεπερνά το πλεόνασµά σου και το δίνεις ως αποτέλεσµα του υπερπλεονάσµατός σου. Το έδωσαν τον
µήνα Μάρτη πριν από τις ευρωεκλογές, έχοντας αποφασίσει την
έξοδό τους από το πρόγραµµα και από την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, η οποία είχε στόχο 1,5% πλεόνασµα, τον µήνα Μάρτη
δεν δωρίζει 450 εκατοµµύρια και µάλιστα σε οριζόντια βάση, σ’
αυτούς που είχαν και σ’ αυτούς που δεν είχαν, εάν είχε σκοπό
να υλοποιήσει το πρόγραµµα. Βλέποντας, λοιπόν, και την κατεύθυνση που είχαν πάρει τα πράγµατα τότε µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη
δική τους δηµοσκοπική πτώση και όχι µόνο, αποφάσισαν πάρα
πολύ νωρίς να αφήσουν το οικονοµικό πρόγραµµα.
Η χώρα, λοιπόν, βρισκόταν σε εκτροχιασµό. Οι εκθέσεις του
ΔΝΤ ήταν ξεκάθαρες. Δεν ξέρω εάν κάποιος τις διαβάζει ή δεν
τις διαβάζει, πάντως υπάρχουν και ήταν ξεκάθαρες. Δεκαέξι τριµηνιαίες εκθέσεις ήταν υποχρεωµένοι να υλοποιήσουν. Υλοποίησαν τις πέντε και αυτές µε καθυστέρηση.
Είναι γνωστά τα παρακάλια και από τη συνέντευξη του κ. Σόιµπλε, έναν χρόνο πριν, ότι ζητούσαν «πάγωµα» του προγράµµατος, για να µπορέσουν να ξεπεράσουν τον σκόπελο της εκλογής
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, για να µην χάσουν -το λέω µε
σεβασµό και µε ποιητική διάθεση- κοµµάτι της πολιτικής τους
υπόστασης. Τα πράγµατα, όµως, κατέληξαν όπως κατέληξαν,
άφησαν το πρόγραµµα, άφησαν τη χώρα στο έλεος.
Εδώ µίλησαν και θα µιλήσουν µέχρι το βράδυ περίπου διακόσιοι εξήντα, ίσως και περισσότεροι συνάδελφοι, Βουλευτές και
Υπουργοί, και ακούστηκαν πάρα πολλά επιχειρήµατα. Τριάντα
εννέα φόροι. Υπερφορολόγηση. Ένας λογικός άνθρωπος σκέφτεται δυο πράγµατα. Στη µια ζυγαριά έχεις ένα πρόγραµµα 25
- 26 δισεκατοµµυρίων και στην άλλη ζυγαριά κοινή δήλωση του
τοµεάρχη και του αναπληρωτή τοµεάρχη της Νέας Δηµοκρατίας
ότι φέραµε 9,5 δισεκατοµµύρια µέτρα. Σήµερα φέραµε 10 δισεκατοµµύρια. Προχθές έγινε αυτή η δήλωση για 9,5 δισεκατοµµύρια και σήµερα ο κ. Σταϊκούρας είπε για 10 δισεκατοµµύρια,
δηλαδή 500 εκατοµµύρια σε δυο µέρες! Ας πούµε ότι είναι 10 δισεκατοµµύρια. Υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος, ο οποίος να
πιστεύει ότι ένα πρόγραµµα βάρους 25 δισεκατοµµυρίων εµπεριέχει και φέρνει στον κόσµο περισσότερους φόρους απ’ ό,τι το
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το 1/3 του δικού τους προγράµµατος; Το πιστεύει ένας λογικός άνθρωπος; Υπάρχει ένας
πραγµατικά λογικός άνθρωπος, που να µπορεί να το υποστηρίξει;
Το δεύτερο επιχείρηµα που ακούσαµε αφορά τη «συνδιαλλαγή» που κάναµε για τις συντάξεις. Ο καθένας µπορεί να λέει
ό,τι θέλει και κρίνεται γι’ αυτό. Εγώ, όµως, ξέρετε, παρ’ ότι είναι
µια τεράστια προσβολή στις πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες πιστεύουν ότι αυτή η συµφωνία είναι η καλύτερη αυτήν τη στιγµή,
ότι βγάζει την Ελλάδα από την κρίση, ότι λύνει το εθνικό της πρόβληµα και την οδηγεί σε µια κατεύθυνση ηγέτιδας δύναµης στα
Βαλκάνια -κανείς µπορεί να διαφωνήσει, θεµιτό και αυτό, απολύτως σεβαστό- προσβάλλει, όµως, βεβαίως και τις πολιτικές δυνάµεις της Ευρώπης, των κρατών-µελών, αλλά και αυτό είναι µια
άλλη υπόθεση.
Λέω, όµως, το εξής. Στη ζωή έχει πάντα σηµασία να δούµε
ποιος µας προσβάλλει. Θέλετε, λοιπόν, να αποτυπώσουµε µε
έναν απλό τρόπο, λιανό τρόπο, όπως τον καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, ποιος µας προσβάλλει; Εάν µπορούσα, λοιπόν, να διαλέξω θέσεις, θα έβλεπα στα έδρανα της Νέας Δηµοκρατίας έναν
άνθρωπο ο οποίος πάτησε και σεβάστηκε, οµολογώ, σ’ έναν
πολύ µεγάλο βαθµό την εθνική θέση. Πιο κάτω θα έβλεπα έναν
άνθρωπο ο οποίος είναι το προσωποποιηµένο πρόβληµα του µακεδονικού, ο άνθρωπος που το δηµιούργησε, ο άνθρωπος που
κέρδισε απ’ αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος έριξε µια κυβέρνηση
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της Νέας Δηµοκρατίας και είναι λίγα έδρανα πιο κάτω. Λίγα
έδρανα δεξιά θα δούµε δυο ανθρώπους οι οποίοι άφησαν κάποτε
τη Νέα Δηµοκρατία, πήγαν σε άλλα κόµµατα και κατέθεταν ερωτήσεις για τη διαχείριση των οικονοµικών της Νέας Δηµοκρατίας.
Τώρα, βεβαίως, βρίσκονται πάλι στη Νέα Δηµοκρατία, αλλά δεν
απαντούν για τα δάνεια της Νέας Δηµοκρατίας. Πιο δεξιά λιγάκι
θα έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορούσε ως µακεδονοµάχο -τροµάρα του, αυτά είναι τα λόγια του!- τον άνθρωπο ο
οποίος πάτησε, όπως σας είπα προηγουµένως, πάνω στην εθνική
γραµµή και του καταλόγισε προδοσία.
Αυτοί οι πέντε άνθρωποι βρίσκονται στα ίδια έδρανα. Αυτοί οι
ίδιοι άνθρωποι είναι η Νέα Δηµοκρατία. Αυτή, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία εµάς δεν µας προσβάλλει, ούτε εµάς ούτε τον ελληνικό
λαό.
Ας αναφερθούµε τώρα στο τρίτο θέµα, για τις καρέκλες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εδώ κάνατε την Παπακώστα
Υπουργό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Πάψτε να γκρινιάζετε, σας παρακαλώ
πολύ. Το κάνετε συνέχεια. Δεν είστε µικρό παιδί. Είστε εξήντα
χρονών άνθρωπος. Ηρεµήστε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ας αναφερθούµε, λοιπόν, στις καρέκλες. Έχετε δίκιο. Μετράτε
ηµέρες, εβδοµάδες, χρόνια. Και σε κυβικά θα µετράτε σε λίγο το
πόσες ηµέρες κυβερνάµε. Όµως, αυτό είναι δικό σας θέµα. Εµείς
εξαντλούµε τη συνταγµατική µας δυνατότητα. Δεν µπορεί, λοιπόν, κανείς να ισχυριστεί τίποτα περισσότερο.
Λέω, όµως -και σκέφτοµαι απλά- ότι τις καρέκλες τις παρατάνε
οι ανίκανοι. Τις καρέκλες τις παρατάνε οι αναποτελεσµατικοί. Τις
καρέκλες τις παρατάνε αυτοί, πρώην Πρόεδροι, πρώην Υπουργοί, πρώην µεγάλου κόµµατος, που χθες στις δώδεκα το µεσηµέρι ρωτούσαν «Μα, δεν κατανοεί ο ελληνικός λαός τι αναλάβαµε το 2010;» Βεβαίως και κατάλαβε ο λαός. Το χάος που φέρατε
εσείς αναλάβατε και συναναλάβατε.
Ρωτάµε, λοιπόν, µε απλά ελληνικά, αν πρέπει να καταλάβει ο
ελληνικός λαός και κάτι άλλο. Προφανώς πρέπει να καταλάβει.
Εδώ είναι τώρα πια η δική του ευθύνη. Η χώρα βγήκε από το µνηµόνιο, από µία κυβέρνηση η οποία δεν έβαλε χέρι στο µέλι, από
µία κυβέρνηση η οποία κυβερνά τέσσερα χρόνια. Δεν είναι κανένας επαγγελµατίας Βουλευτής. Τέσσερα χρόνια! Ήταν η τεράστια αλλαγή του πολιτικού συστήµατος της χώρας! Σ’ αυτό το
Κοινοβούλιο ήρθαν λαϊκοί άνθρωποι από όλες τις µεριές, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ερχόντουσαν αν δεν έπεφτε ο δικοµµατισµός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σαν τον Καµµένο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κάνετε αυτήν την κίνηση, συνάδελφε,
εννοώντας κάτι για µας αναφορικά µε το φαγητό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ψιλοπράγµατα. Τελευταία, κάτι
εκατοµµυριάκια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Μας προσβάλλετε όλους, αλλά νοµίζω
ότι δεν έχετε καν τη δυνατότητα τον εαυτό σας να προσβάλλετε,
γιατί πραγµατικά πέφτετε τόσο χαµηλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κυρ’ αστυνόµε,
στην τάξη! Άνθρωπος της τάξεως είστε. Να συλλάβετε τον εαυτό
σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας το εξής: Η
Δεξιά δεν έµαθε ποτέ. Η Δεξιά δεν θα µάθει ποτέ. Ρωτάµε, λοιπόν, όλοι εµείς εδώ να µάθουµε από πού θα βγουν τα λεφτά της
µείωσης των φόρων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Είµαστε περήφανοι που είµαστε
δεξιοί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, προστατέψτε µε από
έναν άνθρωπο ο οποίος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά ολοκληρώστε κι εσείς, κύριε συνάδελφε. Έχουµε φθάσει σε υπέρβαση
τριών λεπτών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ολοκληρώνω. Είµαι µέσα στον χρόνο.
Οι υπόλοιποι, πιστέψτε µε, µίλησαν δώδεκα λεπτά. Σε ένα, ενάµισι λεπτό ολοκληρώνω.
Ρωτάτε, λοιπόν -βλέπω εδώ και τον Υπουργό µας, τον κ. Τσακαλώτο- πού θα βρεθούν τα λεφτά. Δεν θα απαντήσετε. Πουθενά
δεν θα βρεθούν τα λεφτά. Δαπάνες θα κόψετε, σχολεία θα κλεί-
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σετε, νοσοκοµεία θα κλείσετε, βρεφονηπιακούς σταθµούς θα
κλείσετε, οικογενειακά επιδόµατα θα κόψετε. Εκεί θα τα βρείτε
τα λεφτά! Καµµία απάντηση δεν περιµένει ο ελληνικός λαός για
το πώς και πού θα βρείτε τα λεφτά. Παλιά σας τέχνη κόσκινο!
Το γεύτηκε, λοιπόν, ο ελληνικός λαός και στο παρελθόν. Δεν
αλλάζει, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία. Άνθρωποι οι οποίοι κυβέρνησαν σαράντα χρόνια κι έχουν αυτήν την αλαζονεία, άνθρωποι
οι οποίοι κυβέρνησαν και διαχειρίστηκαν ζωές, δηµόσια περιουσία, δηµόσιο χρήµα και µιλούν όπως εσείς, δεν νοµίζω πως µπορείτε να αναλάβετε ξανά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Φαντάσου να κυβερνούσατε για
σαράντα χρόνια τι θα παθαίναµε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ξέρετε κάτι, κύριε Κυριαζίδη; Το 2015
–και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- ο ελληνικός λαός σάς πέταξε από το παράθυρο. Να είστε σίγουρος ότι το 2019 δεν θα
σας βάλει από την πόρτα!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΚΚΕ κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μας είπατε -εννοώ την
Κυβέρνηση- ότι αλλάζετε σελίδα µε τον κρατικό προϋπολογισµό
και, µάλιστα, µία Υπουργός το πρωί είπε ότι αισθάνεται και περηφάνεια για τον Ππροϋπολογισµό τον κρατικό του 2019.
Όµως, ας δούµε ενδεικτικά δυο, τρία νούµερα. Τι περιέχει ο
κρατικός προϋπολογισµός; Περιέχει αύξηση των φορολογικών
εσόδων κατά ένα δισεκατοµµύριο ευρώ επιπλέον. Δεν έχουµε
ανακούφιση της φοροεπιδροµής, γιατί έχουµε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Από πού θα προέλθουν αυτά; Από τα λαϊκά
στρώµατα.
Δεύτερον, στη σελίδα 49 του κρατικού προϋπολογισµού οι παροχές προς τους εργαζόµενους µειώνονται κατά 511 εκατοµµύρια ευρώ. Έχουµε µείωση, λοιπόν, των παροχών και προς τους
εργαζόµενους και αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Τρίτον, στη σελίδα 87 του κρατικού προϋπολογισµού έχουµε
οριακή µείωση –είναι µείωση όµως- της κρατικής χρηµατοδότησης προς τα νοσοκοµεία. Τι δείχνει αυτό στη νέα εποχή; Στα νοσοκοµεία που κινδυνεύουν µε κατάρρευση, µειώνετε –µικρή
µείωση, αλλά αυτός είναι συµβολισµός- την κρατική χρηµατοδότηση. Τι αυξάνετε µόνο; Αυξάνετε τα ίδια έσοδα των νοσοκοµείων, δηλαδή τα χρήµατα που δίνουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν
στα νοσοκοµεία και ιδιαίτερα στα απογευµατινά ιατρεία.
Τρίτον, µειώσατε τη χρηµατοδότηση προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κρατική χρηµατοδότηση µειώνεται. Τι
αυξάνετε και εκεί; Στη σελίδα 95 του κρατικού προϋπολογισµού
αυξάνουν τα ίδια έσοδα από ανταποδοτικά τέλη, αυξάνονται τα
έσοδα από φόρους της τοπικής διοίκησης. Ποιος, λοιπόν, θα
κληθεί να πληρώσει; Ο λαός θα πληρώσει µέσα από τα ανταποδοτικά, ενώ η κρατική χρηµατοδότηση µειώνεται. Και η χρηµατοδότηση προς τους δήµους έχει ήδη υποστεί µείωση 60% σε
όλα αυτά τα µνηµονιακά χρόνια.
Συνεχίζει, λοιπόν, στην ίδια ρότα των προηγούµενων προϋπολογισµών, των εντός µνηµονίων, γιατί αυτός θεωρείται ότι είναι
εκτός µνηµονίων, άσχετα αν ισχύουν όλοι οι µνηµονιακοί νόµοι
που έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που την έχουν οδηγήσει
την τοπική διοίκηση.
Δεύτερον, ισχυρίστηκε η κυρία Υπουργός Εργασίας ότι κάνετε
παροχές µετά την έξοδο την τυπική από τα µνηµόνια. Τι είπε, λοιπόν; Λέει ότι για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι -εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι, όπως είπε- θα δουν αύξηση των συντάξεών
τους. Μα, εδώ, στη σελίδα 89 του κρατικού προϋπολογισµού λέτε ότι η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις θα µειωθεί κατά 275
εκατοµµύρια ευρώ. Πώς θα γίνει αυτή η αύξηση, βρε αδελφέ;
Μαγικά είναι αυτά; Εκτός αν κάνετε δηµιουργική λογιστική!
Δεύτερον, έρχεται η ίδια η ανακοίνωση της επιτροπής που εξέτασε τον κρατικό προϋπολογισµό και λέει: Δεν µειώνουµε την
προσωπική διαφορά γιατί η Κυβέρνηση είπε ότι θα «παγώσει» το
σύνολο των συντάξεων µέχρι το 2022, που όπως εκτιµά η ίδια η
επιτροπή, έχει το ίδιο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα εάν περικό-
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πταµε την προσωπική διαφορά. Μιλάµε για τη σελίδα 4 της ανακοίνωσης της Κοµισιόν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
10%…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στη σελίδα 4 της
ανακοίνωσης της Κοµισιόν. Το διαβάζω λοιπόν και θα το καταθέσω, κύριε Υπουργέ: «Επιπλέον, το προτεινόµενο «πάγωµα» των
συντάξεων ως το 2022 προβλέπεται να οδηγήσει στο ίδιο επίπεδο των συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε
σταθερή κατάσταση, σε σύγκριση µε το αποτέλεσµα της πλήρους εφαρµογής των προνοµοθετηµένων περικοπών των συντάξεων το 2019».
Μιλά για ίδιο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Άρα, λοιπόν, µετακυλίετε σε όλους τους συνταξιούχους τη µείωση αυτής της προσωπικής διαφοράς.
Απ’ αυτήν την άποψη, ισχυρίστηκε για τους µισθούς ότι θα αυξηθεί ο κατώτερος µισθός και θα καταργηθεί ο υποκατώτατος.
«Θα»!
Στην ίδια ανακοίνωση της επιτροπής τονίζεται ότι όλες αυτές
οι αλλαγές που θα γίνουν θα πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις
αντοχές της οικονοµίας και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας, για
να µη θιγούν δηλαδή οι επενδύσεις, µελλούµενες και επόµενες
και η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό, τόσα χρόνια διατηρεί τον υποκατώτατο µισθό. Τέσσερα χρόνια τον διατηρήσατε
και µάλιστα σπεύσατε να προνοµοθετήσετε την κρατική χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εργαζόµενους ως αντικατάσταση. Ακόµα, όµως, δεν έχετε προβεί στη
µείωση του υποκατώτατου µισθού, στην κατάλυσή του, γιατί η
Κοµισιόν σάς βάζει ζητήµατα. Ας δούµε, λοιπόν, πώς θα έρθουν
όλα αυτά.
Μάλιστα, όλο το οπλοστάσιο το αντεργατικό της Νέας Δηµοκρατίας το κάνετε δικό σας νόµο. Είναι πλέον νόµος Βρούτση Αχτσιόγλου. Ο κατώτατος µισθός θα καθορίζεται µε βάση τις αντοχές της οικονοµίας. Και ποιος θα τον καθορίζει; Όχι οι εργαζόµενοι µε την ταξική πάλη, αλλά η Κυβέρνηση. Αυτά είπε ο νόµος Βρούτση. Αυτά κάνετε και εσείς. Άρα, οι όποιες προσαρµογές δεν θα αµφισβητούν την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία.
Τρίτον, ισχυρίστηκε η κυρία Υπουργός ότι µειώσατε τις εισφορές στους ελεύθερους επαγγελµατίες κατά 33%. Αλήθεια; Μπορείτε να πείτε σε σχέση µε το 2018 αν θα πληρώνουν το ίδιο ή
και περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές οι αυτοαπασχολούµενοι; Γιατί; Διότι αλλάζετε τη βάση υπολογισµού αυτών των ασφαλιστικών εισφορών, καταργώντας τις διάφορες εκπτώσεις που
είχαν από το εισόδηµά τους. Άρα, είναι δώρο άδωρο από τη
στιγµή που θα πληρώνει τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές ή και
περισσότερο.
Άρα, δηλαδή, βαφτίζετε το κρέας ψάρι επί της ουσίας.
Και τι σας έµεινε; Τα 710 εκατοµµύρια ευρώ, το κοινωνικό επίδοµα, που µπροστά στα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ πρωτογενή πλεονάσµατα είναι πραγµατικά 1/10. Άρα, δηλαδή, η λογική είναι «να
σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι».
Και από αυτή την άποψη, εδώ πέρα στη συζήτηση, συνεπικουρούµενοι, βεβαίως και από τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και από το
ΠΑΣΟΚ, προσπαθείτε να µας παρουσιάσετε ότι έχετε δύο διαφορετικές συνταγές. Άλλη συνταγή, λέτε, είναι της Νέας Δηµοκρατίας, άλλη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ. Από πού προκύπτει αυτό;
Από τη στιγµή που πήρατε τη σκυτάλη, νοµιµοποιήσατε το πρώτο
και δεύτερο µνηµόνιο και από εκεί και πέρα ψηφίσατε το τρίτο.
Άρα, έχετε την ίδια συνταγή.
Και βέβαια, αυτό είναι ένα βολικό αφήγηµα. Γιατί δεν διαφέρετε; Δεν διαφέρετε ως προς τον στόχο. Τι θέλει η Κυβέρνηση;
Τι θέλει και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ; Θέλει να διασφαλίσει την ανάπτυξη και µάλιστα σε ένα περιβάλλον δοκιµαστικού
σωλήνα, τη στιγµή που χειροτερεύει η κατάσταση στην παγκόσµια οικονοµία, στην καπιταλιστική οικονοµία και µάλιστα βρίσκεται στα πρόθυρα εκδήλωσης µιας νέας παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης.
Μιλάτε τώρα εδώ για δεκαετίες βιώσιµης, αέναης ανάπτυξης
-πού;- µε όλα αυτά που συµβαίνουν στην Ιταλία, στην Τουρκία,
γενικότερα στον εµπορικό πόλεµο που υπάρχει και στην όξυνση
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των ανταγωνισµών και των αντιθέσεων, που είναι προµηνύµατα
εκδήλωσης µιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Δεν θα επηρεαστεί
η Ελλάδα; Βεβαίως, θα επηρεαστεί και πολύ περισσότερο.
Άρα, σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη. Πώς θα τη διασφαλίσετε
αυτή την ανάπτυξη, η οποία δεν είναι ουδέτερη, είναι ταξική ανάπτυξη προς όφελος του κεφαλαίου; Με κίνητρα και διαµόρφωση
ενός πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος. Αυτά λέει η Νέα
Δηµοκρατία, αυτά λέτε και εσείς.
Ο κ. Δραγασάκης χθες ήταν αποκαλυπτικός: Νέο νοµοσχέδιο
για την προστασία και την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων, νέα αναπτυξιακή τράπεζα, νέα αναπτυξιακά εργαλεία.
Μείωση της φορολογίας λέει η Νέα Δηµοκρατία, µείωση της
φορολογίας κάνετε και εσείς των επιχειρήσεων και των συντελεστών των νοµικών προσώπων, αλλά και των διανεµόµενων κερδών, δηλαδή της πλουτοκρατίας. Για τον λαό έχετε σταθερή
φορολογική επιβάρυνση.
Δεν διαφωνείτε ως προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες τις οδηγίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
τις ψηφίζετε από κοινού µε τη Νέα Δηµοκρατία και µάλιστα και
κάποιες οδηγίες, τις οποίες ως Ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο τις καταψηφίζετε. Για παράδειγµα, όσον αφορά αυτό για
την απόδοση των στοιχείων των επιβατών των αεροπορικών εταιρειών, στο Ευρωκοινοβούλιο το καταψήφισαν οι Ευρωβουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και στην ελληνική Βουλή το εισηγήθηκε ως κυβέρνηση η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε τέτοιον παραλογισµό πάτε να
οδηγήσετε την κατάσταση.
Και δεν διαφωνείτε και ως προς τον στόχο για τη γεωστρατηγική αναβάθµιση της Ελλάδας, που επί της ουσίας –πού οδηγεί;οδηγεί στην ισχυροποίηση των ελληνικών µονοπωλιακών οµίλων
στα δυτικά Βαλκάνια. Η Συµφωνία των Πρεσπών είναι το όχηµα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Άρα, δεν διαφωνείτε στις στρατηγικές επιλογές και στον
τρόπο. Διαφωνείτε µάλλον στο καρύκευµα των συνταγών, της
ίδιας συνταγής. Άλλος µπορεί να προτιµά το θυµάρι και άλλος
µπορεί να προτιµάει τη ρίγανη.
Και µέσα από αυτό το βολικό αφήγηµα, λοιπόν, για τις πολλαπλές συνταγές που λέτε, που είναι µία επί της ουσίας, η συνταγή
που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, τι θέλετε; Θέλετε να
εγκλωβίσετε τη λαϊκή συνείδηση και να πείτε ότι υπάρχουν διαφορετικές συνταγές εδώ. Άρα, πρέπει να επιλέξει κανείς συνταγή, ενώ είναι ίδια η συνταγή. Ο λαός θα εξακολουθεί να πληρώνει τα σπασµένα της ανάπτυξης, όπως πλήρωσε και τα σπασµένα της κρίσης. Ο λαός θα πρέπει να κάνει θυσία στον βωµό
της κερδοφορίας του κεφαλαίου και να συνεχίζει να κάνει θυσίες.
Πάνω από όλα, όµως, πέρα από τον εγκλωβισµό τις συνείδησης, που µπορεί να είναι προσωρινός, έστω για τις επόµενες
εκλογές ανάµεσα στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη, σε αυτό που στοχεύετε κατά κύριο λόγο είναι στη λαϊκή συνείδηση. Και τι θέλετε;
Θέλετε, λοιπόν, ο λαός να έχει µειωµένες απαιτήσεις, να µην
διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά να ψάχνει να βρει
ποιος θα του δώσει καλύτερο επίδοµα φιλανθρωπίας, αν του
δώσει καλύτερο επίδοµα η Νέα Δηµοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ και να
επιλέγει µε βάση τα επιδόµατα φιλανθρωπίας και όχι µε βάση την
ικανοποίηση των αναγκών και µε βάση αυτό να παλεύει.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά: Έχετε κοινή συνισταµένη.
Η κοινή συνισταµένη είναι ο λαός όχι µόνο «να βάζει πλάτη» στις
συνθήκες της κρίσης, αλλά «να βάζει πλάτη» και για τις συνθήκες
της ανάπτυξης και της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους.
Το ΚΚΕ το λέει καθαρά: Φτάνει πια! Ως εδώ και µη παρέκει!
Αρκετά πλάτη έβαλε ο λαός, ώρα είναι να πάρει την υπόθεση στα
χέρια του και να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις για ένα κίνηµα
που δεν θα αµφισβητεί την πολιτική µόνο του σήµερα, του ΣΥΡΙΖΑ, ή του αύριο, της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά θα αµφισβητεί
συνολικά το σύστηµα, που τον οδηγεί στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στη µιζέρια, που κάνει πολέµους για τα κέρδη των αφεντικών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο, γενικό εισηγητή του ΚΚΕ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµυράς, αν είναι έτοιµος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θέλω πέντε λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία.
Ο κ. Μάριος Γεωργιάδης, εισηγητής από την Ένωση Κεντρώων, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές και όλοι οι Υπουργοί και όλοι
εσείς από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που ανεβήκατε στο
Βήµα, το πρώτο πράγµα και η πρώτη φράση που λέτε και επαίρεστε εδώ τις τελευταίες εβδοµάδες είναι ότι ο πρώτος αντιµνηµονιακός προϋπολογισµός κατατέθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για το 2019.
Πραγµατικά, πιστεύετε ότι έχουµε βγει από τα µνηµόνια; Ναι,
θα µου πείτε. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στους µικροµεσαίους
επιχειρηµατίες, στις επιχειρήσεις που δεν µπορούν να δανειστούν, στην υποτιθέµενη καθαρή έξοδο από τα µνηµόνια. Έχουµε πολλά να πούµε.
Το πιο σηµαντικό και αδιαµφισβήτητο είναι ότι ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός περιέχει τα εξής αντιµνηµονιακά για εσάς:
Τη διατήρηση όλων των µνηµονιακών µέτρων και όλων των σχετικών νόµων -που πραγµατικά έχουµε χάσει τον λογαριασµό µε
τον αριθµό τους- την αποεπένδυση, η οποία µάλιστα είναι µόνιµη
τα τελευταία χρόνια -και αυτό οφείλεται και στις προηγούµενες
κυβερνήσεις-, την εσωτερική στάση των πληρωµών του δηµοσίου, τις ανύπαρκτες µεταρρυθµίσεις -ούτε ένα µεταρρυθµιστικό
µέτρο δεν υπάρχει, µόνο µέτρα πρόσκαιρα- την πλήρη αντιαναπτυξιακή λογική, την κατασπατάληση των αποθεµατικών µε τη
µόνιµη δικαιολογία σας ότι παραλάβατε καµένη γη και την έχετε
αποτελειώσει εσείς µε τα πάνω από 51 δισεκατοµµύρια φόρους
που έχετε εισπράξει από τους συµπολίτες µας, µε αντάλλαγµα
µόλις 910 εκατοµµύρια ευρώ, ούτε το 1/50 δηλαδή σε µικροπαροχές, µε µία µικρή εξαίρεση όλον τον εµπαιγµό και όλο αυτό το
σκωτσέζικο ντους που κάνατε τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους µήνες στους συνταξιούχους.
Τα δε περίφηµα υπερπλεονάσµατα -κακά τα ψέµατα, το γνωρίζετε όλοι- είναι αποτέλεσµα των τεσσάρων ετών φοροµπηχτικής πολιτικής που έχετε ενάντια σε αδύναµα οικονοµικά στρώµατα του πληθυσµού.
Πραγµατικά, ο µόνος µηχανισµός που φαίνεται να λειτουργεί
σε αυτή την Κυβέρνηση -και µάλιστα µε επιστηµονικό τρόποείναι ο φοροεισπρακτικός. Στις εισπράξεις φόρων είσαστε εξαιρετικοί!
Αντί, λοιπόν, να φροντίσετε ώστε η οικονοµία να αναπτυχθεί
και να παραχθεί νέος πλούτος, ασχολείστε καθηµερινά µε την
πραγµατικά ρουσφετολογική διαχείριση του δικού σας πελατειακού κράτους, αδιαφορώντας για τους πραγµατικά κοινωνικά
αδύναµους. Δίνετε επιδόµατα φτώχειας και είσαστε σε ένα συνεχόµενο και µε µεγάλη διάρκεια παζάρι παροχών, που µόνο
κακό κάνει, γιατί πραγµατικά εθίζει τους πολίτες σε συνεχείς µικροδιεκδικήσεις.
Για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ πρώτα έρχονται οι εκλογικές ανάγκες της. Και ως εκ τούτου έχετε εντάξει ολόκληρη την
οικονοµία, όλα τα Υπουργεία, τον εν λόγω προϋπολογισµό στους
σχεδιασµούς για τις κάλπες, υπονοµεύοντας τις όποιες ελπίδες
ανάκαµψης. Είναι πολιτική που, σε συνδυασµό µε τα αναιµικά
Προγράµµατα Δηµοσίων Επενδύσεων και το φρενάρισµα των µεγάλων ιδιωτικοποιήσεων, αποτελεί εγγύηση για νέα βάρη στους
συµπολίτες µας.
Δεν υπάρχει κανένας προβληµατισµός για το πώς θα οδηγηθούµε στην ανάπτυξη. Δεν υπάρχει κανένας προβληµατισµός για
το πώς θα έρθουν ξένες επενδύσεις, για το πώς θα ανακάµψουν
οι τράπεζες, για το πώς θα µειωθεί η ανεργία στους νέους, που
αυτή τη στιγµή είναι στο 38% -και µάλιστα, το 1/4 αυτών είναι µακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή πάνω από δώδεκα µήνες δεν βρίσκονται σε εργασία- ή για το πώς θα επανέλθει το κλίµα της
οικονοµικής εµπιστοσύνης.
Δηλαδή, µετά το brain drain για τη νεολαία µας, µία άλλη
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τρανή απόδειξη της έλλειψης εµπιστοσύνης για τις προοπτικές
της οικονοµίας µας είναι το business drain. Είναι µία καινούργια
δική σας ορολογία, που αφορά τη φυγή των µεγάλων επιχειρήσεων -εισηγµένων ή µη στο Χρηµατιστήριο- µη αντέχοντας την
αστάθεια, την υπερφορολόγηση, την ποινικοποίηση του επιχειρείν, το λεγόµενο υψηλό country risk made by ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
που καθιστά απαγορευτικό τον δανεισµό και την ανάπτυξή τους.
Απαγορευτικός, όµως, είναι και ο δανεισµός της χώρας. Το
2019 πρέπει να αποπληρωθούν 11,8 δισεκατοµµύρια ευρώ από
το δηµόσιο χρέος και κανένας δεν υπάρχει εδώ -κανείς από
εσάς- να µας πει αν τελικά θα ροκανιστεί το λεγόµενο «µαξιλάρι
ρευστότητας» ή «ασφάλειας» -όπως θέλετε µπορείτε να το πείτεγια αυτόν τον σκοπό, δεδοµένου ότι είναι ξεκάθαρο ότι αποκλείεται η έξοδος µε ένα λογικό επιτόκιο, όσο παραµένετε εσείς στην
Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα καθυστερήσω πολύ. Χρειάζοµαι και
εγώ ένα - δύο λεπτά, όπως οι προηγούµενοι συνάδελφοι.
Τα spreads αυτήν τη στιγµή, αντί να πηγαίνουν προς το 2% και
να επιτρέπουν µια «καθαρή έξοδο» στις αγορές, οδεύουν συνεχόµενα προς το 5%. Έτσι λέτε εσείς ότι έχουµε βγει από τα µνηµόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αυτόν τον χωρίς σχέδιο θα µπορούσα να πω- προϋπολογισµό η χώρα και οι πολίτες µας
δεν έχουν να περιµένουν τίποτα. Ενώ φαίνεται ξεκάθαρα -και καταλαβαίνουµε- ότι η οικονοµία σέρνεται, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρµόζει στρεβλή δηµοσιονοµική πολιτική και να βασίζεται στην υπερφορολόγηση των πάντων, χωρίς ίχνος αναπτυξιακής στρατηγικής, απλά µοιράζοντας δεξιά και αριστερά κάποιους µποναµάδες και κάποια επιδόµατα. Πουθενά στον κόσµο
δεν ήρθε η ανάπτυξη από ψηφοθηρικές πολιτικές ή από την αναδιανοµή της «πίτας» από τους φτωχούς στους πάµπτωχους.
Είναι η ώρα που χρειάζεται πραγµατικά η πολιτική σταθερότητα, η συνεργασία, η συνεννόηση, η συναίνεση, η εκπόνηση
ενός πραγµατικού και ουσιαστικού σχεδίου εξόδου από την
κρίση, γιατί µόνο έτσι θα έρθουν επενδύσεις, µόνο έτσι θα µειωθεί η ανεργία, µόνο έτσι θα µειωθούν οι φόροι και µόνο έτσι θα
επανέλθει η χώρα σιγά σιγά στην κανονικότητα.
Σαφέστατα καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό του 2019 για
όλα τα Υπουργεία και τους κωδικούς.
Κλείνοντας, άκουσα τον κ. Βέττα, τον γενικό εισηγητή σας λείπει αυτήν τη στιγµή, δυστυχώς- ο οποίος καταπιάστηκε µε το
θέµα των Πρεσπών. Είναι υπερήφανη η Κυβέρνησή σας που πάει
να υπογράψει µια συµφωνία η οποία δεν έχει περάσει από συµβούλιο πολιτικών αρχηγών, δεν έχει περάσει από υπουργικό συµβούλιο; Γιατί ξέρετε ότι ο κυβερνητικός σας εταίρος δεν θα
συµφωνούσε ποτέ για να προχωρήσετε τη συµφωνία των Πρεσπών. Δεν έχετε ακούσει τον λαό που το 80% αυτού δεν θέλει το
όνοµα; Και για το όνοµα γίνονται τα συλλαλητήρια, γιατί όλα τα
κόµµατα εδώ πέρα παραλείπετε να πείτε για το όνοµα. Λέτε µόνο
για την εθνότητα και για τη γλώσσα. Το όνοµα δεν είναι αγκύλωση για κανέναν, δεν είναι κόκκινη γραµµή για κανέναν. Τελικά
µόνο για την Ένωση Κεντρώων το όνοµα είναι κόκκινη γραµµή.
Και αυτό θέλει και το 80% του ελληνικού λαού και γι’ αυτό διαδήλωναν στα συλλαλητήρια, για το όνοµα! Ούτε για τη γλώσσα,
ούτε για την εθνότητα, ούτε για τίποτα. Το όνοµα το δίνετε όλοι.
Αυτή είναι η αλήθεια και κανείς δεν το παραδέχεται, δεν βγαίνει
έξω να πει ότι αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβληµα. Και λόγω του
ονόµατος εγείρονται τα πάντα από την άλλη πλευρά, όλες οι
αλυτρωτικές τάσεις.
Λέτε ότι όποιοι µιλούν για το όνοµα είναι εθνικιστές, αλλά όταν
ο κ. Ζάεφ βγαίνει και λέει ότι Μακεδόνες είναι µόνο οι ίδιοι, δεν
βγαίνετε να το κατακρίνετε, παρά µόνο κάνετε κάτι σχόλια όπως
«Εγώ θα του τραβούσα τα αυτιά µε κάθε τρόπο και µε κάθε
λόγο». Το κυριότερο από όλα είναι ότι πηγαίνετε χωρίς τον κυβερνητικό σας εταίρο. Μάλιστα σήµερα ο κυβερνητικός σας εταίρος θα ψηφίσει τον προϋπολογισµό και µετά από έναν µήνα θα
σας απειλεί ότι θα ρίξει την Κυβέρνηση. Αυτή είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και βγήκε να µας πει ο κ. Βέττας για καρέκλες, ότι τις καρέκλες τις αφήνουν οι ανίκανοι. Τις καρέκλες,
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αγαπητοί συνάδελφοι, τις κρατάνε οι αποστάτες και αυτούς θα
ψάχνετε στους διαδρόµους για να περάσετε τη συµφωνία των
Πρεσπών.
Καληνύχτα και καλή τύχη -που λέµε- σε έναν µήνα, όταν θα
σας απειλεί ο κυβερνητικός εταίρος να σας ρίξει από την Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μάριο Γεωργιάδης, εισηγητή της Ένωσης Κεντρώων.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιώργος Αµυράς, εισηγητής από το Ποτάµι,
για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλεγα να αποφύγω τον πειρασµό ενός σχολίου στα τελευταία περί αποστατών και αποστασίας, κύριε Γεωργιάδη, διότι όταν ακούγονται τόσο βαριές κουβέντες εντός Κοινοβουλίου για τέτοια θέµατα, πρέπει να έχουµε
και κάποια αποδεικτικά στοιχεία, αλλιώς αυτού του είδους η ρητορική περί αποστατών, περί αποστασίας, προδοτών και προδοσίας, γίνεται τοξική και δεν είναι καθόλου καλό, για κανέναν.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γνώµη σας είναι, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ε, τι θα πω, τη δική σας γνώµη; Τη δική
µου θα πω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης περίπου να πανηγυρίζει, σίγουρα κυβερνητικούς βουλευτές των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζουν για
τα υποτιθέµενα επιτεύγµατα, όπως λένε, στην οικονοµία και να
υπόσχονται καλύτερες ηµέρες στους πολίτες. Ποια είναι η πραγµατικότητα;
Η πραγµατικότητα δείχνει ποιες ήταν οι επιλογές της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας
και αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε αυτόν τον προϋπολογισµό, στον
προϋπολογισµό του 2019. Σηµειώνω, λοιπόν, πέντε βασικά πράγµατα που είναι οι κεντρικές επιλογές της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Πρώτη επιλογή: θηριώδη πλεονάσµατα αντί ανάπτυξης. Αγαπητέ µου, κύριε Τσακαλώτε, κανείς δεν έχει καταλάβει για ποιον
λόγο η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει πολύ µεγαλύτερη δόση
λιτότητας στην οικονοµία από αυτήν που πραγµατικά χρειαζόταν
για να επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Κανείς δεν ωφελήθηκε πλην των δανειστών, οι οποίοι έβλεπαν τους πρόθυµους
Υπουργούς πρόθυµα να στραγγίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
µε την υπερφορολόγηση, για να κατευθύνονται, βεβαίως, τα χρήµατα στα θησαυροφυλάκια των δανειστών για την αποπληρωµή
των δανείων.
Δεύτερη επιλογή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έτσι όπως
ξεκάθαρα αποτυπώνεται σε αυτόν τον προϋπολογισµό και καλύπτει το σύνολο της τετραετίας µέσα στην οποία έχει αναπτύξει
τη διακυβέρνησή του ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, είναι φόροι, φόροι,
φόροι, αντί για συµµάζεµα στο δηµόσιο. Η υπερφορολόγηση
είναι πανταχού παρούσα και αν κάτι θα θυµούνται οι πολίτες από
το πέρασµά σας στην Κυβέρνηση είναι οι φόροι. Διαρκώς περισσότεροι φόροι! Και εν µέσω της λεγόµενης τότε υπερήφανης
διαπραγµάτευσης η Ελλάδα κατέληξε να είναι µια δεξαµενή φορολογικών βαρών.
Αυξήθηκε ο ΦΠΑ ακόµη και στα τρόφιµα. Στα ταπεινά µακαρόνια που κάποια στιγµή χλευάζατε -όχι εσείς προσωπικά- αυξήθηκε η τιµή τους και από το 13% που ήταν ο ΦΠΑ, τον πήγατε
στο 24%. Την ίδια ώρα, όµως, οι µετακλητοί υπάλληλοι αυξάνονταν και πληθύνονταν. Η εξοικονόµηση της δηµόσιας δαπάνης
έφυγε εντελώς από τον οπτικό σας ορίζοντα.
Τρίτη επιλογή: µερίσµατα µιας χρήσης, αντί για τη δηµιουργία
ενός µόνιµου σταθερού µηχανισµού ασφαλείας για την προστασία των πιο αδύναµων ανθρώπων, των πιο αδύναµων συµπολιτών
µας. Στη διάρκεια, λοιπόν, της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τα
υπερπλεονάσµατα, αγαπητέ κύριε Τσακαλώτε, ξεπέρασαν τα 11
δισεκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα
9 δισεκατοµµύρια ευρώ πήγαν στους δανειστές για την αποπληρωµή των δανείων. Μας µένουν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα
υπερπλεονάσµατα τα οποία, ως γνωστόν και κατά κοινή παραδοχή, προέκυψαν από την υπερφορολόγηση. Εσείς µπορεί να
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µην λέτε «υπερφορολόγηση», εγώ, όµως, θα πω από την υπερφορολόγηση. Εσείς θα πείτε από τη δίκαιη φορολόγηση. Από τα
11 δισεκατοµµύρια ευρώ των υπερπλεονασµάτων τα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ πήγαν στους δανειστές. Μένουν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ επεστράφη ως µέρισµα
µετά από δικαστικές αποφάσεις και µας µένει κάτι λιγότερο από
1 δισεκατοµµύριο ευρώ που είναι η επιστροφή του µερίσµατος
από το σύνολο των υπερπλεονασµάτων, δηλαδή έχουµε ένα
πολύ χαµηλό κλάσµα, χωρίς µέλλον. Είναι µία και έξω. Δεν υπάρχει σταθερός µηχανισµός που να εξασφαλίζει και να διασφαλίζει
ότι οι κοινωνικά και οικονοµικά ασθενέστεροι θα έχουν µόνιµο
µερίδιο από τα µερίσµατα που προκύπτουν από το υπερπλεόνασµα.
Σας ξαναλέω ότι τα πλεονάσµατα στην τετραετία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ανήλθαν στα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ τα πήραν οι δανειστές, 1 δισεκατοµµύριο ευρώ επεστράφη σε κοινωνικές οµάδες µετά από δικαστικές αποφάσεις
και άλλο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ είναι αυτό µε το οποίο κάνετε
την επιστροφή αυτών που έχουν δώσει από τη φορολογία οι πολίτες.
Επίσης, αυτό που απασχολεί εµένα πολύ είναι ότι ο θεσµός
του εγγυηµένου εισοδήµατος δεν έχει γίνει κεντρική πολιτική στη
χώρα µας. Το έχετε αφήσει ως µια δευτερεύουσα επιλογή, ενώ
θα έπρεπε να είναι η πρώτιστη.
Τέταρτη επιλογή αυτής της Κυβέρνησης, έτσι όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό του 2019, είναι οι περισσότερες
προσλήψεις αντί για µεγαλύτερο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Κουτσουρεύετε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και
αυξάνετε τις προσλήψεις στο δηµόσιο.
Όµως, ποιος θα πληρώσει τελικά τη γιγάντωση του δηµοσίου
τοµέα; Και να πεις ότι οι προσλήψεις θα γίνονταν µ’ έναν τρόπο
ασφαλή; Όχι. Ακόµα και για την επιλογή των γενικών γραµµατέων των Υπουργείων έχουµε από την Κοµισιόν «κόκκινη κάρτα»
που λέει: «Όχι κοµµατικούς. Φτιάξτε τρόπο πρόσληψης και επιλογής γενικών γραµµατέων µε αντικειµενικά κριτήρια και όχι κοµµατικά».
Πέµπτη επιλογή σας είναι το δηµόσιο χρέος. Φορτώσατε στο
δηµόσιο χρέος έξτρα βάρη από το τρίτο µνηµόνιο, το µνηµόνιο
Τσίπρα – Καµµένου και διογκώσατε το ιδιωτικό χρέος. Το δηµόσιο χρέος το 2016 ήταν 326 δισεκατοµµύρια ευρώ. Βλέπουµε ότι
τώρα, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, θα φτάσει τα 357 δισεκατοµµύρια και ελπίζετε ότι θα µειωθεί ελαφρώς στα 346 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, το παραλάβατε 326, το πήγατε 357
µε µια ελπίδα να πάει στα 346 και εγώ θα σας έλεγα ότι όχι µόνο
δεν κουρέψατε το χρέος, όπως λέγατε, αλλά το αφήσατε να βγάλει και µπούκλες, θα µου επιτρέψετε να πω µε µια µικρή δόση
ζήλειας. Σε σχέση µε το δηµόσιο χρέος, λοιπόν, τα πράγµατα
επιβαρύνονται.
Σε σχέση µε το ιδιωτικό χρέος, όµως, η κατάσταση είναι ακόµα
χειρότερη. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα οποία οι απλήρωτοι φόροι
τον Οκτώβριο ξεπέρασαν τα 927 εκατοµµύρια ευρώ. Πάνω από
τέσσερα εκατοµµύρια συµπολίτες µας, για την ακρίβεια τέσσερα
εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες φορολογούµενοι χρωστούν στο
δηµόσιο και οι συνολικές οφειλές έχουν υπερβεί τα 103 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έτσι, λοιπόν, από το κίνηµα «Δεν πληρώνω, δεν
πληρώνω» έχετε περάσει µε την πολιτική σας στο κίνηµα «Δεν
έχω να πληρώσω, δεν έχω να πληρώσω».
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ αφήνετε την
οικονοµία σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι τη βρήκατε. Το δηµόσιο
χρωστάει περισσότερα. Το δηµόσιο είναι εκτός αγορών. Τα νοικοκυριά έχουν χάσει σηµαντικό διαθέσιµο εισόδηµα. Οι επενδύσεις έχουν καθηλωθεί. Οι τράπεζες δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την αγορά. Αποτύχατε στο µέτωπο της ανάπτυξης. Υπονοµεύσατε τις προοπτικές και το αύριο της ελληνικής οικονοµίας
µε πάρα πολλά βάρη και εµπόδια που έχετε βάλει στη διαδροµή.
Έχετε προσθέσει κινδύνους.
Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, το Ποτάµι καταψηφίζει τον
προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αµυρά, γενικό εισηγητή από το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για δώδεκα
λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χτες κιόλας σε µια επιτροπή για ένα νοµοσχέδιο του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Βίτσα, άκουγα τον εισηγητή
της πλειοψηφίας, τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, να χτυπιέται στην
κυριολεξία για το 1.600.000.000 για το οποίο θα πρέπει να απολογηθεί η Κυβέρνηση για το τι διαχείριση έχει κάνει. Μάλιστα, η
τοποθέτηση ήταν ακραία, ήταν πολύ επιθετική. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έλεγε.
Όταν ο Υπουργός του ζήτησε να φέρει ένα στοιχείο γι’ αυτά
που έλεγε, ο κ. Βαρβιτσιώτης έψαξε τα χαρτιά του. Μίλαγε για
1.600.000.000 κακοδιαχείρισης για το προσφυγικό. Έχει σηµασία
το γιατί ξεκινάω µ’ αυτό. Έψαξε τα χαρτιά του και τι µας είπε µε
στόµφο πάλι; Ότι υπάρχει ένας πολίτης κοντά στη Μόρια, ο
οποίος από ένα οικόπεδο που το νοίκιαζε για δυόµισι χιλιάρικα
τον χρόνο, κέρδιζε χρήµατα νοικιάζοντάς το σε µια ΜΚΟ για ένα
χιλιάρικο. Δηλαδή όλη η ιστορία ήταν για εννιάµισι χιλιάρικα τον
χρόνο. Δεν είχε άλλο επιχείρηµα και όµως µίλαγε για το
1.600.000.000 που χρειάζονται έρευνα, ίσως και επιτροπές κ.λπ..
Ξεκινώ µ’ αυτό για να συνεννοηθούµε από την αρχή. Θέλω να
θυµίσω ότι η εκπρόσωπος της επιτροπής, η κ. Νατάσα Μπερτό,
στις 26 Σεπτεµβρίου του 2018 µε σαφήνεια είπε: «Δεν έχει βρεθεί
µέχρι σήµερα κανένα στοιχείο κακοδιαχείρισης κονδυλίων οποιασδήποτε µορφής», τονίζοντας ότι η ελληνική Κυβέρνηση από
τα 1,6 δισεκατοµµύρια διαχειρίστηκε µόνο 354.093.000 και αυτά
µε απόλυτη διαφάνεια.
Εδώ θέλω να θυµίσω ότι υπάρχει η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ
και υπάρχει και ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης. Αυτοί οι
δύο οργανισµοί διαχειρίστηκαν ένα τεράστιο κονδύλι. Αν πράγµατι έχει στοιχεία ο κ. Βαρβιτσιώτης ή η Νέα Δηµοκρατία ότι έχει
γίνει κακοδιαχείριση, καµµία αντίρρηση. Εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Τα χρήµατα τα διαχειρίστηκε µε απόλυτη διαφάνεια η ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα από τα πολλά
σκάνδαλα που τον τελευταίο καιρό έχει εφεύρει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Το λέω αυτό επειδή το έζησα χθες.
Ξαναλέω: Τα χρήµατα ήταν 354.000.000 µε όλα τα παραστατικά και µε απόλυτη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα από τα σκάνδαλα.
Όταν τον ρωτήσαµε, µας είπε για τα εννιάµισι χιλιάρικα. Πώς το
λέει; «Ώδινεν όρος και έτεκεν µυν». Αυτό είναι ένα από τα σκάνδαλα.
Πάµε στα δικά µας. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω µια καλή κουβέντα -εγώ δεν ισοπεδώνω τα πάντα- για τον Νίκο Δένδια. Χάρηκα που άκουσα αυτόν τον Βουλευτή στο τέλος της οµιλίας του
να ανοίγει µέτωπο µε τη Χρυσή Αυγή και να λέει: «Μου προκαλεί
προσωπικά απέχθεια η παρουσία στη Βουλή της παραφυάδας
του νεοναζισµού, των απογόνων συνεργατών των ναζί». Παρ’ ότι
διαφωνώ σε πολλά µε τον Νίκο Δένδια, πιστεύω ότι είναι ευπρεπής Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και θεωρώ σκόπιµο να αναδείξω αυτήν του την τοποθέτηση, ειδικά στις συγκεκριµένες στιγµές και ώρες που περνάµε.
Πάµε παρακάτω. Έχει γίνει µεγάλη κουβέντα –συχνά το ακούω- ότι «ρίξατε την Κυβέρνηση απάνω που η χώρα ήταν έτοιµη να
πάρει τα πάνω της» κ.λπ.. Ακούγεται πολύ συχνά αυτή η επιχειρηµατολογία από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω ότι τον Απρίλη του 2014 τα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας καταρρέουν και οι αποκλίσεις στο
πρωτογενές πλεόνασµα ξεπερνούν τα 4 δισεκατοµµύρια. Ακούστε το αυτό. Τέσσερα δισεκατοµµύρια. Οι αποκλίσεις ανάµεσα
στους στόχους και τα αποτελέσµατα του ΑΕΠ ξεπερνούν τα έξι
δισεκατοµµύρια. Η ανεργία καλπάζει. Στο τέλος του Δεκέµβρη
του 2014 ακουµπά το 27,5%. Τα ξαναλέω αυτά γιατί ακούω την
επιχειρηµατολογία ότι «ρίξατε την κυβέρνηση, δεν µας αφήνατε,
τα είχαµε κάνει όλα». Οι άνεργοι στη χώρα φτάνουν και ξεπερνούν τα 1.300.000 άτοµα. Ήδη έχει χαθεί το 40% των εισοδηµάτων όλων των Ελλήνων πολιτών. Πόσο πιο απλά να το πούµε; Το
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χρέος έχει φτάσει στο 180% του ΑΕΠ. Τα λέω αυτά για να συνεννοούµαστε. Πιστεύω ότι έχω µπροστά µου τους ειδικούς και
µπορείτε να τους ρωτήσετε αν υπερβάλλω ή αν λέω κάτι ψεύτικο.
Έπρεπε το 2015 και το 2016 η τότε κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου να βρει 54 δισεκατοµµύρια και να τα επιστρέψει στους δανειστές. Ξέρουµε όλοι ότι αυτά τα χρήµατα δεν τα είχε. Δεν θέλω
να αρχίσω τις λεπτοµέρειες. Έπεσε, λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση
από το βάρος της αποτυχίας της. Έφυγε, δραπέτευσε. Πιο απλά
δεν µπορώ να το πω.
Υπάρχει µια ρήση που λέτε: «Παίρνετε δέκα και δίνετε ένα».
Το ακούω συχνά αυτό το επιχείρηµα και νοµίζω ότι αξίζει να το
δούµε µε λεπτοµέρεια. Έντεκα ήταν οι δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Με εξαίρεση µια-δυο, τις έχει θεσµοθετήσει όλες, το 29% στο 25% για τις επιχειρήσεις, τη µείωση του
ΕΝΦΙΑ, την καταβολή τέλους επιτηδεύµατος, τη µείωση ασφαλιστικών εισφορών στο 1/3, την επιδότηση στο 50% για τους νέους
που είναι 24 ετών κι έτσι χτυπάµε και την ανεργία, την επιδότηση
στέγασης για 340.000 οικογένειες, τη µείωση της φορολογίας,
την πρόσληψη 7.500 ατόµων στην αγωγή. Κρατήστε το αυτό.
Είναι 4.000 στην ειδική αγωγή και 3.500 για το «Βοήθεια στο
Σπίτι».
Kαι θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Και
επειδή ακούω συχνά «δέκα», λέει, «πήρατε και δώσατε το ένα».
Πάµε στον προϋπολογισµό του 2014. Τι έδωσαν για το κοινωνικό
κράτος οι τότε κυβερνήσεις Βενιζέλου - Σαµαρά; Επτακόσια
ογδόντα εκατοµµύρια. Τι δίνει αυτή η Κυβέρνηση; Πέντε φορές
επάνω, 4 δισεκατοµµύρια. Αν θέλετε, µπορώ να σας τα πω αναλυτικά. Το κοινωνικό κράτος είχε χαθεί, δεν υπήρχε πουθενά.
Πουθενά! Και επειδή κάποιοι ακόµα τώρα πιστεύουν ότι αυτά
είναι φιλοδώρηµα, επιδόµατα και κάτι τέτοια, θα τους θυµίσω ότι
το κοινωνικό κράτος δεν είναι ελεηµοσύνη, είναι βήµα ανάπτυξης
και αυξάνει και το ΑΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Υπάρχουν δύο κόσµοι εδώ που συγκρούονται και συγκρούονται πολύ δυνατά: είναι τα παιδιά των αγορών, όπου οι πλούσιοι
είναι λίγοι και γίνονται πλουσιότεροι κάθε µέρα, η κοινωνία στα
βράχια και στα σκουπίδια -όπως η δικιά µας η χώρα πήγε στα
βράχια µε αυτήν τη νοοτροπία- και υπάρχει και το κοινωνικό κράτος, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
χώρας. Αυτοί οι δύο κόσµοι συγκρούονται σήµερα και συγκρούονται µε πολύ σκληρό τρόπο, τόσο σκληρό που δεν µπορούν να τον αντέξουν κάποιοι και γι’ αυτό εφευρίσκουν διάφορα
τεχνάσµατα.
Θέλω εδώ µε νούµερα να θυµίσω το εξής: Ακούω πολύ συχνά
ένα απίστευτο νούµερο. Ανάλογα µε το πώς ξυπνάνε µερικοί,
λένε: Το πρώτο εξάµηνο αυτή η Κυβέρνηση χρέωσε –συχνά δηλαδή, όχι µία και δυο φορές- 80 δισεκατοµµύρια. Εάν έχουν ξυπνήσει λίγο πιο άγρια λένε 100 δισεκατοµµύρια και το πάνε και
200 δισεκατοµµύρια καµµιά φορά.
Να δούµε τα νούµερα; Δηµόσιο χρέος: Τι προβλέπεται για το
2019; Προβλέπεται 323,5 δισεκατοµµύρια ή 167,8 του ΑΕΠ, µείωση 12,6 ποσοστιαίες µονάδες. Το 2017 ήταν µικρότερο και ανέβηκε το 2018, δεν το κρύβουµε. Γιατί ανέβηκε το 2018, όχι, όµως,
80 ή 100 δισεκατοµµύρια. Δηµιουργία ταµειακών διαθεσίµων
ασφαλείας cashback, εκ των οποίων θα γίνει µερική χρήση το
2019. Τι θέλω να πω; Τότε ανέβηκε λίγα δισεκατοµµύρια. Ψεύτικη
είδηση; Καθηµερινά την ακούµε.
Να θυµίσω κάτι άλλο, διότι καταφεύγουν σε κόλπα, όπως ήταν
αυτό µε το 1,6 για το προσφυγικό, που έχει µεγάλη σηµασία.
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω το εξής: Πρόσφατα όλα τα έντυπα -και
αυτά που ελέγχονται από τον κ. Μαρινάκη- πιάσανε λαβράκι και
βγάλανε έναν φουκαρά. Εγώ αυτούς τους ονοµάζω «ασπόνδυλα
των εξουσιών», που έχουν όλες οι εξουσίες, παντού και πάντα.
Αυτός ήταν φίλος του τάδε Υπουργού, πλούτισε, έκανε, έφτιαξε
και πάει λέγοντας. Δύο πράγµατα, όµως, αποσιωπήθηκαν: Το ένα
είναι οι πάρα πολλές φωτογραφίες που είχε βγάλει αυτός ο
τύπος µε τον Μαρινάκη, µε την ιδιαιτέρα του Μαρινάκη και µε
κάτι άλλους. Ειλικρινά δεν τους καταλογίζω καµµία ευθύνη για
αυτό, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
Αυτό, όµως, που αποσιωπήθηκε είναι το εξής: Πλησίασε έναν
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εφοπλιστή αυτός ο τύπος για να κάνουν δουλειές. Ο εφοπλιστής
παίρνει τον Πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Θοδωρή τον
Βενιάµη, και του λέει «Πρόεδρε, το και το, µε έχει πλησιάσει ο
τάδε». «Κάτσε, βρε άνθρωπε» του λέει, «να ρωτήσω στο Μαξίµου». Ρωτάει, λοιπόν, στο Μαξίµου και του λέει πως ο συγκεκριµένος άνθρωπος ουδεµία σχέση έχει µε την Κυβέρνηση και σε
καµµία περίπτωση δεν την εκπροσωπεί. Του το λέει ο πρόεδρος
των Ελλήνων Εφοπλιστών, το δηλώνει δηµόσια και ο άλλος απέφυγε τη γνωριµία.
Αυτό είναι ένα άλλο σκάνδαλο. Κάποιος επικοινωνιολόγος,
επειδή δεν τους βγήκε ούτε η κινδυνολογία για την πρώτη αξιολόγηση, ούτε η κινδυνολογία για τον κόφτη, ούτε η κινδυνολογία
για τη δεύτερη αξιολόγηση και για τον δεύτερο κόφτη, ούτε η πιστοληπτική γραµµή, ούτε το τέταρτο µνηµόνιο, ούτε το Μάτι,
ούτε, ούτε, κάποιος τους είπε ότι «παιδιά πρέπει να παίξετε και
εσείς µε σκάνδαλα». Και κάθε µέρα εφευρίσκουν ένα σκάνδαλο.
Ένα άλλο σκάνδαλο που δεν έγινε ποτέ, µία συµφωνία που
ακυρώθηκε και δεν έγινε, είναι σκάνδαλο και αυτό, είναι τα βλήµατα στη Σαουδική Αραβία.
Ένα άλλο σκάνδαλο είναι το ξεπούληµα του «Ελευθέριος Βενιζέλος». Διαβάστε παιδιά, διαβάστε λίγο. Δεν είναι κακό να διαβάζετε, γιατί θα αποφύγετε τις γκάφες.
Ένα άλλο σκάνδαλο είναι αυτό που υπέγραψε ο Σπίρτζης στο
«Θριάσιο». Τα ξεχνάτε, εν τω µεταξύ, την επόµενη µέρα. Το τελευταίο ήταν αυτός ο τύπος, που σας είπα και ούτε λέξη πια για
αυτά.
Θέλω να πω όµως, και κάτι άλλο: Πρόσφατα, η αγία τράπεζα
του καπιταλισµού, που είναι η «Wall Street Journal», αναφέρεται
στον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και
οι χώρες της. Πριν τρεις-τέσσερις µέρες -σας το ξαναλέω- η
«Wall Street Journal», η αγία τράπεζα του παγκόσµιου καπιταλισµού, γράφει: «Τοµείς όπως η γεωργία, ο κατασκευαστικός κλάδος, οι µεταφορές, οι υπηρεσίες εστίασης και λοιπά, δείχνουν
ότι πέφτουν». Επισηµαίνει δηλαδή ότι οι χώρες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν πάνε καλά.
Και γράφει η «Wall Street journal»: «Το µόνο αισιόδοξο σηµείο
των προβλέψεων για το τελευταίο τρίµηνο στην Ευρωζώνη είναι
η Ελλάδα, που εάν και κατά πολύ πιο αδύναµο µέλος της Ευρωζώνης, εντούτοις, διπλασίασε το ρυθµό ανάπτυξης κατά την ίδια
χρονική περίοδο». Δεν φαντάζοµαι να έχει επηρεαστεί και αυτή
από τη συγκεκριµένη Κυβέρνηση.
Τελειώνοντας, γιατί εγώ δεν θα φάω πολύ χρόνο, θέλω να πω
ότι πρόσφατα έγινε µία φοβερή πρόταση. Θεωρώ πολύ σκόπιµο
να την αναδείξω. Με πολλή χαρά άκουσα και τον Πρωθυπουργό
να µιλάει, όταν γύρισε από τις Βρυξέλλες, για κάτι καινούργιο,
µια καινούργια διάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν θέλουµε να διαλυθεί. Ο Πικετί, λοιπόν, µε πενήντα επιστήµονες, οικονοµολόγους, πολιτικούς και ιστορικούς, έκανε συγκεκριµένες
προτάσεις. Ήταν δε τόσο σηµαντικές οι προτάσεις που η «GUARDIAN», η «LE MONDE», το «DE SPIEGEL», η «REPUBLICA» τις
ανέδειξαν ως καµπανάκι κινδύνου, για να µη διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λένε αυτές οι προτάσεις; Το λέω χοντρικά. Κατ’
αρχάς να πούµε ότι δεν είναι µόνο το θέµα του δηµοκρατικού ελλείµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαχριστόπουλε,
ένα λεπτό ή δύο λεπτά θέλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο λεπτά και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι µόνο η κλιµατική αλλαγή, δεν είναι µόνο η φτώχεια,
είναι και οι µετανάστες, τα βάζει όλα και προτείνουν να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Με πολύ σαφήνεια ο Πρωθυπουργός είπε
ποιοι µπορούν να φορολογηθούν, να µπει στο λογαριασµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάπου 800.000.000.000 ευρώ, για να µη
δούµε αυτό που έπαθε ο Μακρόν στη Γαλλία.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Μου
έκανε φοβερή εντύπωση η εξής κουβέντα του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -που ειλικρινά πιστέψτε µε είµαι πολύ
προσεκτικός όταν µιλάω γι’ αυτόν, εγώ προσωπικά τουλάχιστον,
είµαι πάρα πολύ προσεκτικός- που είπε: «Θέλω να τελειώνουµε
µε τον ΣΥΡΙΖΑ» -δεν έχει σηµασία εάν είναι άλλο κόµµα- «όχι
µόνο για αυτά που κάνει, αλλά γι’ αυτά που πιστεύει». Τι εννοεί
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ο ποιητής; Αυτήν την κουβέντα την είχε πει ο κ. Βορίδης, το ιστορικό του οποίου το ξέρουµε. Τι θα κάνει δηλαδή µε το φρόνηµα
κάποιων, που έχουν άλλη άποψη για τα θέµατα; Πού το πηγαίνει;
Γιατί αυτό µας θυµίζει άλλα πράγµατα: δίωξη ιδεών, φυλακές,
εξορίες, τι; Τι εννοεί; Πώς;
Και τελειώνοντας µε άλλες ψεύτικες ειδήσεις θέλω να θυµίσω
το εξής: Πρόσφατα δύο δηµοσκοπικές εταιρείες, η «ΜΕΤΡΟΝ
ANALYSIS» και η «PUBLIC ISSUE», έβγαλαν δύο δηµοσκοπήσεις,
που δίνουν µπροστά τη Νέα Δηµοκρατία -καλά εµάς µας εξαφανίζουν τελείως, αλλά είναι συνηθισµένα τα βουνά στα χιόνια- η
µια κατά 14 µονάδες και η άλλη κατά 11,5 µονάδες.
Θέλω εδώ να θυµίσω τα εξής: Οι δύο αυτές εταιρείες, η «PUBLIC ISSUE» και η «ΜΕΤΡΟΝ ANALYSIS» -και µιλάω µε στοιχεία,
τα έχω µπροστά µου, δεν αυτοσχεδιάζω- τις 22 µονάδες διαφορά
στο δηµοψήφισµα τις έβλεπαν στα όρια του στατιστικού λάθους
ή µία και στη µισή µονάδα η άλλη. Ξαναλέω, τόσο αξιόπιστες!
Θέλω επίσης, να θυµίσω -για κάποιους που δεν ξέρουν- πρόσφατα η «KAPA RESEARCH» έβγαλε µία δηµοσκόπηση και η διαφορά είναι στο 4,7. Είµαι από αυτούς που έχω κάνει τρεις επίκαιρες ερωτήσεις για να µπουν κανόνες στις δηµοσκοπικές εταιρείες. Ο κ. Λεβέντης κουνάει το κεφάλι του γιατί είναι θύµα και
ξέρει τι λέω: Πληρώνεις και βγάζει ό,τι θέλεις. Πρέπει αυτή η
ιστορία να τελειώσει οριστικά και αµετάκλητα. Και να ξέρουν κάποιοι που ενθουσιάζονται σ’ αυτήν την αίθουσα µε ψεύτικα στοιχεία ότι οι επτά στους δέκα δεν απαντούν, κύριε Λεβέντη.
Ξέρουµε ότι είναι πληρωµένες δηµοσκοπήσεις. Τρεις απαντούν
και πάνω σ’ αυτούς είναι τα αποτελέσµατα, το 4,7% ή το πόσο
σας δίνουµε εσάς και πάει λέγοντας.
Τελειώνοντας πιστεύω ότι κάτι καλό ξεκινάει. Είπε ο φίλος µου,
ο κ. Γεωργιάδης, πιστεύω άθελα του -θέλω να το πω αυτό, κύριε
Πρόεδρε και τελειώνω- ότι κάποιοι είναι αποστάτες και κάτι τέτοια.
Έχω ένα δηµοσίευµα, φίλε Μάριε, το οποίο είναι γραµµένο
πριν είκοσι τέσσερα χρόνια. Ήµουν συνδικαλιστής τότε στον
«Ευαγγελισµό», στο διοικητικό συµβούλιο, και όταν ο πατέρας
Μητσοτάκης, ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πρότεινε
σύνθετη ονοµασία και ο µόνος που τον στήριζε ήταν ο Λεωνίδας
Κύρκος, ούτε το κόµµα του, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ήµουν ο µοναδικός
που δηµοσίευσα στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» -µπορώ να σας την
δώσω- µια επιστολή υπέρ της σύνθετης ονοµασίας εκείνης της
εποχής.
Καλοπροαίρετα πιστεύω ότι το είπατε, δεν έχω τίποτα µαζί
σας, απλά η αλήθεια είναι αυτή.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαχριστόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Στυλίδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αγαπητά µας παιδιά, αλλά και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είµαστε στην πέµπτη µέρα συζήτησης του προϋπολογισµού,
στην τελευταία µέρα. Σήµερα το βράδυ κάποια στιγµή θα γίνει
και η ψηφοφορία για τον προϋπολογισµό του 2019.
Μίλησαν σχεδόν όλοι οι Βουλευτές και τριάντα πέντε -αν δεν
κάνω λάθος, θα δώσουµε τα αναλυτικά στοιχεία πιο µετά Υπουργοί, Αναπληρωτές και Υφυπουργοί. Ο κ. Παπαχριστόπουλος ήταν ο τελευταίος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων που µίλησε και µπαίνουµε στην τελευταία
φάση της διαδικασίας. Σ’ αυτήν την τελευταία φάση κατ’ αντίστροφη σειρά της δύναµης των κοµµάτων µέσα στην Αίθουσα
θα µιλήσουν οι επικεφαλής, οι Αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων.
Επίσης, στο τέλος θα µιλήσουν ο κ. Χουλιαράκης που είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και ο κ. Τσακαλώτος που είναι
ο Υπουργός Οικονοµικών. Αυτή είναι η διαδικασία.
Καλώ στο Βήµα τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
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της Ένωσης Κεντρώων, τον κ. Βασίλη Λεβέντη.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για είκοσι πέντε λεπτά. Πιστεύω ότι θα µπορέσετε να εκφράσετε τις απόψεις σας εντός είκοσι πέντε λεπτών ή περισσότερων, εάν χρειαστεί. Είναι δικό σας
θέµα, αλλά και δικό µας για την οικονοµία γενικότερα της συζήτησης. Δεν σας πιέζω, όµως, προκαταρτικά, ούτε ύστερα θα σας
πιέσω, το ξέρετε, γι’ αυτό τα λέω τώρα αυτά.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τους χαιρετισµούς µου σε όλους, γιατί είναι πια µεσηµέρι, προς
τον κύριο Πρόεδρο, προς τους Υπουργούς που είναι στα έδρανα
και τους συναδέλφους, άντρες και γυναίκες, που είναι παρόντες
και παρούσες εις την Αίθουσα.
Μιας και αναφέρθηκε ο κ. Παπαχριστόπουλος σε αποστάτες,
να εξηγήσουµε τι είναι αποστάτης. Αποστάτης είναι ένας όταν
εκλέγεται µε ένα κόµµα, διαφωνεί µε κάτι -ας δεχτούµε ότι διαφωνεί- και δεν παραδίδει την έδρα και µεταπηδάει από κόµµα σε
κόµµα. Κατ’ εµέ αυτός είναι αποστάτης.
Αυτήν τη στιγµή τέσσερις Βουλευτές της Ένωσης Κεντρώων
είναι σε διάφορα κόµµατα, όλα τα κόµµατα, ενώ εξελέγησαν µε
λίστα µε το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρώων. Και µικρότερο
αδίκηµα έκαναν οι αποστάτες, µεγαλύτερο αδίκηµα τα κόµµατα
που τους απεδέχθησαν, διότι αν ο κ. Σακελλαρίδης και η κ. Κατριβάνου είχαν ακολουθήσει αυτήν την τακτική να φεύγουν από
τα κόµµατα, ξέρετε πολύ καλά ότι θα είχε πέσει η Κυβέρνηση
από το 2016.
Και δεν είναι προς τιµήν του Κοινοβουλίου ότι υπάρχουν Αρχηγοί κοµµάτων που έχουν δώσει στέγη σε «τριγυρατζίδες». Δεν
είναι προς τιµήν, αλλά το ξεπερνάµε. Έχει γίνει ποδόσφαιρο
πλέον η πολιτική ζωή. Αλλά δεν θα έρθει και η µέρα των εκλογών;
Εκεί µεν οι αποστάτες θα εξαφανιστούν, τα δε κόµµατα τα δικά
σας µην νοµίζετε ότι δεν θα τιµωρηθούν, γιατί εγώ συζητάω µε
ψηφοφόρους όλων των κοµµάτων και µου λένε ότι αυτό που συνέβη δεν είναι τίµιο.
Μάλιστα, µου λένε: «Εσύ δεν πρόσεξες ποιους έβαζες;» Ρίχνουν κάποιοι ευθύνες σε εµένα. Και απαντάω, δεν πρόσεξε ο κ.
Μητσοτάκης µε την κ. Παπακώστα; Ήταν απρόσεκτος; Το ’65
που έφυγαν περίπου εβδοµήντα Βουλευτές από την Ένωση Κέντρου ήταν απρόσεκτος ο Γεώργιος Παπανδρέου; Απλά ήταν διεφθαρµένο το πολιτικό σύστηµα και µέσω αποστασιών ανέτρεψαν
την εκλεγµένη κυβέρνηση.
Αυτά για να εξηγούµεθα, γιατί λέει πήγε στο τάδε κόµµα ο
τάδε. Το λέµε σαν να είναι φούρνος και να µπήκε να πάρει ψωµί.
Αυτό προς απάντηση του τι είναι αποστάτης. Αποστάτης είναι
ένας που βγαίνει µε ένα κόµµα, δεν τιµά την ψήφο, αν έχει διαφωνία παραδίδει την έδρα και στις επόµενες εκλογές βάζει όπου
θέλει. Να διαφωνήσεις έχεις δικαίωµα, να προδώσεις δεν έχεις
δικαίωµα κατά τη γνώµη µου. Υπάρχει η αξιοπρεπής λύση να πας
σπίτι σου και την ώρα των εκλογών στους συνδυασµούς πράξε
κατά συνείδηση. Αυτό δεν απαγορεύεται.
Μιλάµε για την οικονοµία και για τον Προϋπολογισµό και θεωρεί η Κυβέρνηση ότι αυτά τα µέτρα που λαµβάνει, να βοηθήσουµε τη µια τάξη, να βοηθήσουµε την άλλη, να δώσουµε µποναµά, είναι µέτρα ανακούφισης.
Και µάλιστα λέει: «Δεν θα τα ψηφίσετε εσείς οι άλλοι;» Και επιχαίρει η Κυβέρνηση, γιατί τα ψηφίζουν και οι αντίπαλοί της. Το
να δίνουµε ελεηµοσύνη από εδώ και από εκεί είναι οικονοµική
πολιτική, συνιστά οικονοµική πολιτική; Γδέρναµε επί οκτώ χρόνια
τον λαό και τώρα τον ανακουφίζουµε µε τα 300 ευρώ; Συνιστά
οικονοµική πολιτική την οποία θα την τιµήσουµε;
Γιατί λέτε «ψηφίζουµε»; Τουλάχιστον εµείς στην Ένωση Κεντρώων ξέρετε γιατί ψηφίζουµε; Γιατί να µην ψηφίσουµε αφού
είναι κάτι που παίρνει ο άλλος ο φτωχός, γιατί να µην συµβάλλουµε; Δεν βρίσκουµε λόγο. Και φαντάζοµαι παρόµοιο είναι το
κριτήριο όλων των κοµµάτων που ψηφίζουν. Δεν νοµίζω να είναι
διαφορετικό το κριτήριο.
Δεν είναι, όµως, λόγος να χαίρεστε ότι πετύχατε συναίνεση.
Συναίνεση είναι άλλα πράγµατα, τα οποία δεν τα πετύχατε καθόλου. Θεωρείτε συναίνεση το ότι συναίνεσε η Ένωση Κεντρώων
στο να πάρει ο κόσµος ο φτωχός 300 ευρώ και ότι πρέπει γι’ αυτό
να σας ξαναψηφίσει ο κόσµος;
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Νοµίζω ότι η χώρα θέλει χάραξη µιας οικονοµικής πολιτικής
και όχι ελεηµοσύνες. Με τις ελεηµοσύνες µπορεί να νοµίζετε ότι
θα πάρετε ψήφους, αλλά δεν είναι και ο κόσµος βλάκας τώρα µε
300 ευρώ ή µε 500 να αλλάζει κόµµα λίγους µήνες πριν τις εκλογές. Δεν είναι βλάκας ο κόσµος, δηλαδή υποτιµάτε φοβερά την
νοηµοσύνη αν βασίζεστε στο ότι µε αυτά τα µέτρα θα αλλάξει η
ψήφος του κόσµου.
Έχουν έρθει τώρα και κάτι αποφάσεις για αναδροµικά. Κατ’
αρχάς, εγώ δεν συµφωνώ µε τα αναδροµικά στους δικαστικούς,
µε τα αναδροµικά στους καθηγητές πανεπιστηµίων. Δεν συµφωνώ. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που έπρεπε να πάρουν αναδροµικά
ή οι πάµπτωχοι άνθρωποι;
Εγώ πήγα προχθές εις το Στρατόπεδο «Καποτά» στο Μενίδι
και είναι ασύνδετοι µε ρεύµα. Υπάρχουν οικογένειες που πεθαίνουν της πείνας και τους πάνε οι µητροπολίτες φαγητό. Ποιοι
είχαν προτεραιότητα στο να τους στηρίξουµε, οι δικαστικοί ή
αυτοί εκεί; Πείτε µου! Είδα ένα πράγµα που δεν το φανταζόµουνα. Είδα γυναίκες µε παιδιά στην αγκαλιά και µε εκλιπαρούσαν για σύνδεση του ρεύµατος. Και έχουν κόψει –λέει- από τους
µισούς το ρεύµα και είναι έτοιµοι να το κόψουν και από τους άλλους µισούς. Μέσα στο Μενίδι. Δηλαδή, κι αυτά που µοιράζετε,
δεν τα µοιράζεται σε αυτούς που πραγµατικά υποφέρουν. Τα
µοιράζετε µε ένα κριτήριο ψηφοθηρίας.
Άρχισαν τώρα οι δικαστικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε., κακώς κόψαµε τους µισθούς για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους. Και
είδα στο σκεπτικό του 6ου τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι «δεν είναι σίγουροι οι δικαστές µε το κόψιµο των µισθών
που είχαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, αν µπορούν να ζουν αξιοπρεπώς».
Και λέω: Καλά, πότε ξύπνησαν και οι δικαστές του Συµβουλίου
της Επικρατείας; Ποτέ κατάλαβαν ότι µε τα κοψίµατα µισθών και
συντάξεων κινδυνεύει και αυτή η αξιοπρέπεια του πολίτη; Πότε
το αντελήφθη ο δικαστής, τώρα; Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια,
τριάντα πέντε φορές να κοπούν οι συντάξεις, για να ξυπνήσουν
οι δικαστές;
Αν αρχίσουµε, όµως, και ξηλώνουµε το πουλόβερ θα πάρουν
κι αυτοί, θα πάρουν και οι άλλοι. Μήπως ελύθη το πρόβληµα της
οικονοµίας κι εγώ δεν το κατάλαβα; Μήπως εδώ µέσα έγινε οργασµός επενδύσεων κι εγώ δεν το αντιλήφθηκα;
Συνάντησα, µπαίνοντας στην Αίθουσα, κάποιους που τους κοροϊδεύουν –λέει- και ζητούν ανανέωση της σύµβασής τους. Ανοίγει η όρεξη σε όλους. Όταν ακούει ο κόσµος ότι δίνουµε στον
έναν, δίνουµε στον άλλο, αποφάσεις από δω, αποφάσεις από κει,
θα έρθουν όλοι.
Έχετε υπολογίσει στην Αίθουσα πόσο εύκολο είναι να ξηλωθεί
το πουλόβερ; Το έχετε στ’ αλήθεια υπολογίσει ή επειδή είναι
ίσως σε λίγες εβδοµάδες οι εκλογές, τα παίζετε όλα για όλα;
Γιατί φοβάµαι ότι κάποιοι εδώ µέσα τα παίζουν όλα για όλα.
Λέτε για δεκαπέντε χιλιάδες διορισµούς στην τριετία. Θα είστε
εσείς την τριετία κυβέρνηση ή αποφασίζετε και για την επόµενη
κυβέρνηση; Αυτό είναι τραγελαφικό. Υπόσχεστε διορισµούς που
αφορούν τη µετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Ή έχετε συµβόλαιο µε τον λαό
ότι θα ξαναβγείτε ή αυτοεµπαίζεστε. Άλλην εξήγησιν δεν µπορώ
να δώσω.
Κάνατε τους διορισµούς πέντε να φεύγουν, πέντε να έρχονται,
γιατί –λέει- υπάρχουν κενά. Φαίνεται δεν καταλάβατε ότι η πτώχευση προήλθε από τους διορισµούς. Γιατί οι διορισµοί έχουν
και µεγάλο ποσοστό αργοµισθιών. Δεν είναι όλοι οι διοριζόµενοι
προσφέροντες. Κάνατε καµµιά αξιολόγηση; Καµµίαν απολύτως.
Ο Μητσοτάκης λέει να κάνει αξιολόγηση, αλλά και σ’ αυτόν
δεν έχω εµπιστοσύνη εγώ. Ξέρετε γιατί δεν του έχω εµπιστοσύνη; Γιατί πήγε να κάνει τότε, όταν ήταν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, κάποιες διαθεσιµότητες και τους είδα και
καπνίζανε στα µουσεία όλους αυτούς που έθεσε σε διαθεσιµότητα και τους ρώταγα: Πόσο καιρό θέλετε ακόµη; Τέσσερα χρόνια –λέει- για να βγούµε σε σύνταξη. Τους λέω και τι κάνετε εδώ;
«Πίνουµε το καφεδάκι µας, µέχρι να περάσει η τετραετία». Καλά
λέω, έτσι θα περάσει η τετραετία. Δηλαδή, τους πήραν από δουλειές που, ίσως, προσέφεραν κάτι -ίσως και να µην προσέφερανκαι οι της Νέας Δηµοκρατίας τους πήγαν σε δουλειές που σίγουρα δεν προσέφεραν τίποτα. Έτσι εννοούν τη διαθεσιµότητα
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κάποιοι. Δεν έκαναν καµµία αξιολόγηση και εκεί. Με τη σκούπα
τους πήραν, από τον ΟΣΕ, από διάφορες υπηρεσίες.
Για τα κόκκινα δάνεια λέτε όλοι ότι θα αλλάξει ο νόµος Κατσέλη, θα εντάξετε πάλι πολλούς, θα αυξήσετε το ποσό από τις
100.000 ευρώ στις 150.000 ευρώ, κ.λπ.. Εγώ βλέπω ότι έχουν αρχίσει οι πλειστηριασµοί και της πρώτης κατοικίας και χιλιάδες
σπίτια είναι σε funds. Ας λέτε εσείς «όχι, προς το παρόν βάζουµε
πλούσιους, προς το παρόν διαλέγουµε». Αφού ξέρετε τώρα,
όταν βγαίνουν στο σφυρί δέκα χιλιάδες σπίτια, µπορείς να διαλέξεις; Εδώ δύο και δεν µπορείς να διαλέξεις.
Καλύτερα να ήσασταν ειλικρινείς και έντιµοι και να λέγατε ότι
σε αυτό το ποσό που το παίρνει το fund, δίνουµε ένα εξάµηνο,
µήπως το πάρουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι. Οι ίδιοι οι δανειολήπτες
ίσως µπορέσουν -δώστε τους ένα εξάµηνο- πιθανόν να ανταποκριθούν στο κουρεµένο πόσο. Κάντε έστω αυτό που δείχνει στοιχειώδη οίκτο προς κάποιους που είναι θύµατα της κρίσης.
Εσείς, όταν ήρθατε το 2015 είχατε υποσχεθεί ότι θα σκίσετε
µνηµόνια και σας ψήφισαν άνθρωποι που θεωρούσαν ότι θα τους
χαρίσετε τα δάνεια εντελώς. Εγώ είχα και συγγενείς µου, ανθρώπους που πίστευαν ότι θα τους χαρίσετε τα δάνεια και δεν ψήφισαν Ένωση Κεντρώων, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Και οι άνθρωποι τώρα
να µη σας πω τι άποψη έχουν περί υµών. Να µην σας πω τι τους
χαρίσατε.
Θα το πω εις την Αίθουσα αυτήν. Το 2009 η Ελλάδα δεν χρειαζόταν ούτε τις τρέλες του Γιώργου Παπανδρέου, που πήγε στην
Κίνα, στη Ρωσία να βρει λεφτά ούτε τις άλλες τρελές του Σαµαρά. Γιατί κι αυτός έκανε τρέλες µε τα «Ζάππεια». Ενώ, επισήµως, το κόµµα ήταν ευρωπαϊκό, πήγε στα «Ζάππεια» και ευχαριστούσε τα πλήθη ότι θα τα βάλει µε την Ευρώπη. Μετά ήρθε ο
Τσίπρας, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη.
Αυτό που ήθελε το 2009 η Ελλάδα ήταν ένα µνηµόνιο δικό
µας, δηλαδή ένα οικειοθελές µνηµόνιο, χωρίς νταβατζήδες, να
προβούµε µόνοι µας σε κάποιες επιτρεπτές µειώσεις και να µειώσουµε την αύξηση των ελλειµµάτων. Τότε οι αγορές θα µας
έσωζαν. Αντί, όµως, να κάνουµε αυτό, µία οικειοθελή λιτότητα,
της οποίας εµείς θα ήµασταν οι κυρίαρχοι και οι αποφασίζοντες,
αφήσαµε τα πράγµατα πίσω από εγωισµούς να πάνε εις τα άκρα
και µετά πήγαµε εις τα χέρια των δανειστών. Αυτό έµενε πλέον
µετά λόγω εγωισµών του Παπανδρέου, του Σαµαρά, του Τσίπρα.
Κανείς δεν είπε την αλήθεια εις τον τόπο αυτόν. Ποιος την είπε
την αλήθεια; Εδώ η χώρα κατέρρεε κι αυτοί λέγανε άλλος ότι
υπάρχουν λεφτά, άλλος έλεγε στα «Ζάππεια» ότι έχει άλλες λύσεις. Καµµία λύση δεν είχε.
Και η Νέα Δηµοκρατία υπόσχεται τώρα ανάπτυξη, έκρηξη
επενδύσεων. Έβαλαν τη λέξη «έκρηξη» επενδύσεων. Θα βάλετε
καµµιά βόµβα στις επενδύσεις, όπως αυτή που βάλανε στον Αλαφούζο; Τέτοια βόµβα θα βάλτε για να πετύχετε επενδύσεις; Δεν
καταλαβαίνω. Γιατί δεν πετύχατε επί Σαµαρά µία επένδυση; Μία
επένδυση να µου πείτε που κάνατε επί Σαµαρά. Γιατί λέτε ότι σας
σταµάτησε ο Τσίπρας. Όντως, σας σταµάτησε ο Τσίπρας. Τότε
ο Τσίπρας ήταν στα κάγκελα. Θυµάµαι τη Δούρου µε την Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ, εκείνα τα κάγκελα που τα κουνούσαν.
Ποιες επενδύσεις, όµως, έφερε η Νέα Δηµοκρατία για να βασιστεί η Ελλάδα πάνω σας; Έκρηξη επενδύσεων, µείωση φόρων.
Πώς θα γίνει η µείωση φόρων; Ποιος θα καλύψει το κενό; Ποιον
κοροϊδεύει η Νέα Δηµοκρατία;
Κατηγορείτε τον Τσίπρα ότι κοροϊδεύει, αλλά το κάνετε και εσείς όµως. Το πολιτικό σύστηµα έχει µάθει να κοροϊδεύει. Δεν
έχει άλλον τρόπο επιβίωσης αυτό το πολιτικό σύστηµα παρά να
κοροϊδεύει τους πολίτες. Αυτός είναι ο τρόπος.
Αντί να γίνουν µεταρρυθµίσεις εις την Ελλάδα, οι µεταρρυθµίσεις δεν έχουν γίνει. Κάποιες έχουν γίνει στη Βουλή µόνο, στα
χαρτιά. Όµως, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι µεταρρύθµιση, πλανάσθε.
Μεταρρύθµιση σηµαίνει να µεταρρυθµιστεί η κοινωνία, να πιστέψει και ο λαός στις µεταρρυθµίσεις, να αισθανθεί και ο λαός
την ανάγκη να συµβάλλει και όχι να βρίζει την Ευρώπη. Όπου
βρίσκοµαι βρίζουν όλοι την Ευρώπη. Αυτό πετύχατε. Έχετε πετύχει να βρίζει όλος ο κόσµος την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν φταίει.
Η Ευρώπη ζήτησε εξ αρχής µεταρρυθµίσεις. Εσείς ήσασταν από
την αρχή φοβικοί και λέγατε ψέµατα εις τον κόσµο. Εσείς είστε
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οι ένοχοι και όχι η Ευρώπη. Τι φταίει η Ευρώπη; Η Ευρώπη εξ
αρχής είπε ότι πρέπει να αλλάξουν όλα στην Ελλάδα.
Λόγου χάριν, στο συνταξιοδοτικό σύστηµα κάποιοι έπαιρναν
τρεις συντάξεις. Ως Ένωση Κεντρώων έχουµε πει σύστηµα στις
συντάξεις µε εισοδηµατικά κριτήρια. Και δεν το κάνετε. Έχασε
τίποτα η Αυστραλία που το έκανε;
Βγήκε ένας δεξιός -δεν θυµάµαι, ο Κουµουτσάκος ήταν;- και
είπε ότι πρέπει να γίνουν υπολογισµοί γι’ αυτό που λέει ο κ. Λεβέντης σχετικά µε το αν κόβοντας συντάξεις πλουσίων, µπορεί
να σωθεί το ασφαλιστικό σύστηµα.
Ρωτώ: Η Αυστραλία, ο Καναδάς που το έκαναν, έκοψαν οριζοντίως τίποτα συντάξεις, όπως κόψαµε σ’ αυτήν τη χώρα; Έκοψαν το ΕΚΑΣ, το γάλα της γιαγιάς, του παππού και του εγγονιού;
Έκοψαν τέτοια πράγµατα; Αφού υπάρχουν χώρες δυτικού τύπου
οι οποίες επιβίωσαν µε εισοδηµατικά κριτήρια, γιατί δεν τα βάζετε;
Και τώρα τα επιδόµατα που δίνετε πρέπει να τα δίνετε µε εισοδηµατικά κριτήρια, τα πάντα, τις φοροαπαλλαγές, όλα! Διότι
αυτά τα βοηθήµατα κινδυνεύουν να πάνε σε λάθος µεριές. Τουλάχιστον αυτά τα λίγα βοηθήµατα, τα µηδαµινής αξίας, να πάνε
έστω εκεί που πρέπει.
Εγώ σας είπα για το Στρατόπεδο «Καποτά» ότι δεν έχει ρεύµα
µέσα στο Μενίδι, δέκα χιλιόµετρα από την Αθήνα. Και εσείς δίνετε αναδροµικά στους δικαστικούς και στους καθηγητές πανεπιστηµίων. Αυτοί έχουν ανάγκη;
Ας έρθουµε λίγο εις το σκοπιανό. Η Κυβέρνηση επιµένει ότι
όσοι δεν συµφωνούν µε την άποψή της είναι ακροδεξιοί. Μάλιστα
ξέρετε ποιο ήταν και το επιχείρηµα κάποιων πρέσβεων που ήρθαν να µε πιέσουν; «Είναι δυνατόν να έχεις ίδιες απόψεις, κύριε
Λεβέντη εσύ, στην Ένωση Κεντρώων, ένα δηµοκρατικό κόµµα,
µε τη Χρυσή Αυγή;».
Δηλαδή, δηµοκράτης είναι όποιος εκχωρεί από την κυριαρχία
της πατρίδος και όποιος δεν εκχωρεί είναι φασίστας; Τόση αξία
δίνετε εις τους φασίστες; Μεγάλη αξία δίνετε εις τους φασίστες,
γιατί τους παρουσιάζετε ότι δεν εκχωρούν τίποτα.
Η αλήθεια ποια είναι; Ότι είχαν γίνει λάθη από τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή µε τη γλώσσα το 1977. Είχαν γίνει λάθη από τη
Ντόρα και τον Κώστα Καραµανλή το 2008 µε την πρότασή τους
Μακεδονία (Σκόπια), η οποία γιατί δεν έγινε δεκτή; Γιατί οι άλλοι
ήθελαν σκέτο «Μακεδονία». Θα είχε γίνει δεκτή. Όµως εσείς τι
ήρθατε να κάνετε; Ήρθατε πάνω στα λάθη όλων να πείτε «όλα
κάτω, τα δεχόµεθα όλα» και να δείξετε Ευρωπαίοι;
Φέρατε κάποια αντίρρηση στους Αµερικανούς; Μία αντίρρηση
φέρατε; Σε εµένα έφυγε ο πρεσβευτής από το γραφείο µου δύο
φορές όταν του είπα «αν δίπλα στη Νέα Υόρκη ιδρυόταν µια άλλη
Νέα Υόρκη, θα το δεχόσασταν;» και µου λέει «έχετε δίκιο». Ε, πού
έχουµε άδικο; Γιατί οι Έλληνες να είµαστε τα τσογλάνια των
ξένων; Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί να έχει αξιοπρέπεια ο Αµερικανός, ο Εγγλέζος, ο Γερµανός και ο Έλληνας όχι. Τι είναι ο Έλληνας; Πάντα στις δοκιµασίες για τον ελεύθερο κόσµο δεν ήταν
παρών ο Έλληνας, δεν έχυσε το αίµα του πρόθυµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Έλληνας δεν έχει αξιοπρέπεια; Αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Προφανώς για τις κυβερνήσεις οµιλώ, όχι για τον Έλληνα, κύριε.
Μεταθέτετε στον Έλληνα τη µειοδοσία; Ελήφθη υπ’ όψιν ο Έλληνας; Σας παρακαλώ τώρα, µην κάνετε λογοπαίγνια, κύριε και
δεν ξέρω και το όνοµά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Παπαδόπουλος είναι
και ξέρετε το όνοµά του.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν µπορεί να κάνει λογοπαίγνια. Μιλάω για τις ηγεσίες, για τις
κυβερνήσεις. Δεν µιλάω για τον Έλληνα. Υπερασπίζεστε τον Έλληνα και παραχωρείτε τη Μακεδονία; Μπράβο σας, τότε!
Σας λέγω εις την Αίθουσα αυτή ότι αν τολµήσετε και κάνετε
ψηφοφορία για τη Μακεδονία δι’ αυτού του τρόπου, δηλαδή δύο
από ένα κόµµα, άλλοι δυο αποστάτες, µαζεύοντας ψήφους από
εδώ και από εκεί και περάσετε έτσι το θέµα αυτό, ο ελληνικός
λαός δεν θα νοµιµοποιήσει τέτοιου είδους νοµοσχέδια. Δεν θα
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τα καταπιεί ο ελληνικός λαός.
Προσέξτε καλά, µπορεί να γελάτε τώρα διότι το γέλιο πολλές
φορές είναι και δείγµα αναισθησίας. Δεν υβρίζω κανέναν, απλά
δεν γελάει πάντα ο έχων λόγο. Πολλές φορές γελάει και ο µη
έχων λόγο.
Σας λέγω, όµως, ότι η ιστορία θα καταγράψει µε πολύ µελανά
γράµµατα αυτούς που θα εκχωρήσουν. Και εν τω µεταξύ ο ελληνικός λαός δεν νοµίζω να αποδεχθεί. Από εκεί και πέρα, µετά
τις εκλογές το κύριο έργο θα είναι να καταργήσουµε αυτήν την
κατάπτυστη συµφωνία. Αυτή θα είναι η κύρια αποστολή της νέας
Βουλής.
Όσο τώρα για τον κ. Μητσοτάκη, που δεν του αρέσει η γλώσσα και η εθνικότητα, προφανώς του αρέσει το όνοµα, αφού ήταν
και της αδελφής του επιθυµία και του πατρός του επιθυµία να
δοθεί το όνοµα. Το χρησιµοποίησε και κάποιος οµιλητής πριν
από εδώ ως επιχείρηµα –ο κ. Παπαχριστόπουλος- ότι το έδινε ο
Μητσοτάκης ο γέρος. Ωραίο επιχείρηµα. Αφού το έδινε ο γέρος,
γιατί να µην το δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ; Ωραίο παράδειγµα. Να παραδειγµατίζεσθε δι’ αυτού του τρόπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα το νοµιµοποιήσει. Θα
είναι ένα ανάθεµα ιστορικό και θα εργαστούµε στην επόµενη
Βουλή για την ακύρωση της συµφωνίας. Είναι ντροπή αυτή η Αίθουσα να κάνει αυτά τα πράγµατα για τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδας. Δεν είναι ωραίο να λέτε ότι «τα
κάνουµε, γιατί τα έκανε και το 1977 ο ένας και το 2008 ο άλλος»
και ο άλλος και ο άλλος. Δηλαδή, δεν είναι σωστό επί µειοδοσιών
του παρελθόντος να βασίζετε τη δική σας µειοδοσία.
Ξεκάθαρα η Ένωση Κεντρώων θα ακυρώσει τη συµφωνία µε
τις δυνάµεις µας. Αν ο λαός δεν µας θέλει, µε γειά σας, µε χαρά
σας. Ακούστε, είναι θέληµα λαού. Ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει εδώ.
Αν ο λαός ξαναψηφίσει εσάς, τη Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, µε
γεια του µε χαρά του, βγάζει µόνος του τα µάτια του. Αν όµως ο
λαός δώσει µια αυξηµένη δύναµη στην Ένωση Κεντρώων, λέω
από τώρα ότι για να στηρίξω µια οποιαδήποτε κυβέρνηση θα ζητήσω ακύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών.
Και αυτό αν την περάσετε. Διότι υποψιάζοµαι ότι το µυαλό του
Τσίπρα έχει και άλλη λύση, δηλαδή να την περάσει στα χέρια του
Μητσοτάκη, ο οποίος ανοήτως µέχρι τώρα λέει «δεν δίνει» και
µετά υπό την πίεση της Αµερικανικής Πρεσβείας θα ξεβρακωθεί
τη νύχτα των εκλογών και θα έχουµε µία κωλοτούµπα, τη µεγαλύτερη της ιστορίας. Ενώ µέχρι τώρα «κωλοτούµπας» ονοµάζεται ο Τσίπρας στα λεξικά, θα αντικατασταθεί ο Τσίπρας και θα
έχουµε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην κωλοτούµπα στα λεξικά.
Θα γίνει αλλαγή στα λεξικά. Ή θα είναι δεύτερη λύση ο Τσίπρας.
Στον «ΣΚΑΪ» έριξαν µια βόµβα και βεβαίως, όλοι διαφωνήσαµε
µε το να πέφτουν βόµβες και να λύνονται οι διαφορές έτσι ή να
θεωρούν κάποιοι ότι κάνουν πολιτική σαν βοµβιστές. Είναι ηλιθιότητα και ψυχανωµαλία συγχρόνως.
Όµως, θα πω κάτι. Όταν ανεβάζετε τόσο πολύ τον πήχυ της
πόλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία, τι νοµίζετε; Δεν υπάρχουν θερµοκέφαλοι που το εκλαµβάνουν αυτό ως εντολή για να
προβούν σε παράνοµες πράξεις; Δεν το βλέπετε αυτό; Και ο
«ΣΚΑΪ» και η ΕΡΤ έχουν γίνει τα δύο άκρα, η ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ και
ο «ΣΚΑΪ» της Νέας Δηµοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα καναλάκια
που, επίσης, παίζουν ρόλο παπαγάλου.
Αυτό γίνεται όταν ανεβαίνει τόσο πολύ η πόλωση. Όσοι βγαίνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από τη Νέα Δηµοκρατία θεωρούν ότι ο
Τσίπρας είναι αναµάρτητος και ο Μητσοτάκης -δεν είδα έναν δηµοσιογράφο του ΣΥΡΙΖΑ να βλέπει ένα λάθος στον ΣΥΡΙΖΑ ή
έναν της Νέας Δηµοκρατίας να δει ένα λάθος στη Νέα Δηµοκρατία-, επαγγέλλονται ότι είναι αναµάρτητοι, ότι είναι αναµάρτητες
οι παρατάξεις τους και µετά είναι έτοιµοι να µπουν και υποψήφιοι.
Έχετε υπ’ όψιν σας ότι πάρα πολλοί από τα παπαγαλάκια των
τηλεοράσεων ίσως να είναι στην επόµενη Βουλή, γιατί έχουν και
µια αναγνωρισιµότητα. Κάνει και ο λαός τα λαθάκια του. Θα σας
έχουν αντικαταστήσει πολλά παπαγαλάκια εδώ στην επόµενη
Βουλή. Τέτοιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι πετάει ο γάιδαρος,
πετάει για τον Τσίπρα και πετάει ο γάιδαρος, πετάει για τον Μη-
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τσοτάκη. Αλάνθαστος και ο Μητσοτάκης!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο Μητσοτάκης είπε στο Συνέδριο ότι γίνεται σύγκρουση δύο κόσµων και την άλλη ηµέρα στον «ΣΚΑΪ» είπε ότι πρέπει να σταµατήσει αυτή η πόλωση, γιατί οδηγεί σε κακά. Την προηγουµένη
έγινε κήνσορας της πόλωσης και την εποµένη έβλεπε ότι ήταν
λάθος. Ωραίος ο κ. Μητσοτάκης!
Θέλω να πω δυο λόγια για το τι είναι Κέντρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα κλείσουµε σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μόνο δυο λόγια, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ενοχλήσω το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ό,τι πείτε εσείς.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ξέρω ότι το βράδυ θα µιλάει ο Τσίπρας µε τον Μητσοτάκη ακατάπαυστα και θα δώσουν εδώ ρεσιτάλ. Γνωρίζω ότι το βράδυ
εδώ θα γίνει ρεσιτάλ. Δεν αµφιβάλλω, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε να µιλήσετε ακατάπαυστα; Δεν έχω πρόβληµα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα έχουµε ξανά του θεάτρου «ΑΛΙΚΗ» τα χειροκροτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, µην απαξιώνετε τους συναδέλφους.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ξέρετε ότι πολλές φορές συνάδελφοι εδώ χειροκροτούν χωρίς
λόγο.
Θέλω να πω τι είναι Κέντρο. Βγαίνουν και λένε ότι είναι κεντροδεξιός ο Μητσοτάκης, κεντροαριστερός ο Τσίπρας. Θα σας
πω τι είναι Κέντρο. Κέντρο είναι η ιδεολογία εκείνη που δεν θέλει
οξύτητες και υπερβολές. Αυτό είναι το Κέντρο. Το Κέντρο δεν
θέλει δικοµµατισµό. Θέλει απλή αναλογική. Την απλή αναλογική,
που εγώ ήρθα ως Ένωση Κεντρώων και την ψήφισα, ο Τσίπρας
την πρόδωσε. Γιατί του είχα πει ότι το να ψηφίσεις µόνο δεν λέει
τίποτε. Πρέπει κάθε νοµοσχέδιο να προσπαθείς να περνάει µε
διακόσιες είκοσι και διακόσιες σαράντα ψήφους και να µην περνάς νοµοσχέδια µε εκατό πενήντα τρεις ψήφους. Διότι το να λες
στο πρόγραµµά σου ότι έχεις την απλή αναλογική, αλλά τα νοµοσχέδια να τα περνάς µε τον Καµµένο, µε εκατό πενήντα δύο
ψήφους διαψεύδεσαι, ότι δεν πιστεύεις αυτά που επαγγέλλεσαι.
Αυτό του είπα. Δεν το κατάλαβε.
Κέντρο σηµαίνει συναίνεση και δηµοκρατία. Εδώ επαγγέλλεστε την οξύτητα και την καταστροφή. Αυτό επαγγέλλεστε! Είπα
στον «ΣΚΑΙ» εχθές -εγώ δεν πήγα, µε κάλεσαν και πήγα συµπαριστάµενος στο πάθηµά τους- ότι τα κανάλια πρέπει να είναι αµερόληπτα. Αν πάτε, δηλαδή, στη Γερµανία, ποτέ δεν θα δείτε το
«ZDF» να κάνει όλη την ηµέρα κήρυγµα υπέρ της Μέρκελ. Μόνο
εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Μόνο εδώ στην Ελλάδα όταν
παίρνει άδεια ο κάθε καναλάρχης θεωρεί ότι είναι γούστο του,
ότι κάνει ό,τι θέλει. Γι’ αυτό και ο κ. Παππάς, που έδωσε τις άδειες, έπρεπε µάλλον να συνοδεύσει τις άδειες, που είναι ενοικίαση δηµοσίων συχνοτήτων, από ένα κανονιστικό πλαίσιο πλουραλισµού, ισοπολιτείας, αµεροληψίας. Το «πάρε άδεια και κάνε
ό,τι θέλεις» είναι χειρότερο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Το λέει το Σύνταγµα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, καλά, το τηρήσατε το Σύνταγµα! Ξέρετε πού το γράφετε εσείς
το Σύνταγµα;
Αυτά που λέτε τώρα για αναθεώρηση του Συντάγµατος, γιατί
τα λέτε; Ποιον κοροϊδεύετε; Αφού για να αναθεωρηθεί ένα Σύνταγµα, πρέπει να έχει τώρα εκατό ογδόντα ψήφους και µετά
εκατό πενήντα ψήφους, ή να έχει τώρα εκατό πενήντα ψήφους
και µετά εκατό ογδόντα ψήφους. Θα έχει η επόµενη Βουλή εκατό
ογδόντα; Θα βγείτε παµψηφεί; Εάν πλέετε σε τέτοια, κοιµηθείτε
ελεύθερα. Κοιµηθείτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, επικεφαλής του Ποταµιού.
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Ορίστε, κύριε Θεοδωράκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Να ξεκινήσω µε ένα επίκαιρο ερώτηµα πριν πάµε στα του
προϋπολογισµού.
Τι συνδέει τις βαριοπούλες, τις µολότοφ, τα σφυριά; Ήταν η
εφεύρεση του 2008 για να σπάµε τα µάρµαρα. Τι συνδέει τους
βανδαλισµούς, τα καµένα παπάκια, τα καµένα περίπτερα µε τη
βόµβα στον «ΣΚΑΪ» και την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»;
Για εµάς όλα αυτά είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, της αλυσίδας της βίας που έχει αλυσοδέσει τους πολίτες και δεν τους
αφήνει να αισθανθούν ελεύθεροι και να πράξουν ελεύθερα. Προφανώς και δεν κάνουµε το λάθος να πούµε ότι είναι ίδιος ο πιτσιρικάς που πετάει µια µολότοφ µε αυτόν που τοποθετηθεί
εκρηκτικά σε ένα κτήριο. Όµως, είναι τα συµπτώµατα της ίδιας
θρησκείας. Είναι µια θρησκεία που θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε «βαρβαρολαγνεία». Η θεά είναι η βαρβαρότητα και όλα
πρέπει να θυσιάζονται στους βωµούς της.
Δεν θα κάνω τώρα κοινωνιολογική ανάλυση για το πώς και
γιατί αυτή η βαρβαρότητα φουντώνει ακόµη και στο Παρίσι και
ποτέ δεν σβήνει στην Αθήνα. Όµως, θα µιλήσω για τις δικές µας
ευθύνες, των ανθρώπων δηλαδή που είναι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Πρώτα έρχεται η ευθύνη των κυβερνητικών. Η ασυλία παντού
και πάντα των συµµοριών που καταστρέφουν, απειλούν και καίνε
δεν είναι κοινωνική πολιτική, αλλά εγκληµατική πολιτική.
Άκουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον κ. Τσίπρα στις
αρχές του µήνα, όταν η Αθήνα καταστρεφόταν ξανά, να λέει «ο
Δεκέµβρης του 2008 δεν είναι µόνο µολότοφ, αλλά…» –προσέξτε!- «…είναι και οι εκατοντάδες πολύµορφες συµµετοχικές
δράσεις που αναπτύχθηκαν σ’ όλη τη χώρα».
Τον ρώτησα και τότε και τον προκαλώ και τώρα να µας πει ή
να µας πείτε, τέλος πάντων, αν πιστεύετε ότι είναι έστω και µια
«πολύµορφη συµµετοχική δράση» που αναπτύχθηκε στα αποκαΐδια του Δεκέµβρη του 2008, τότε που λεηλατήθηκε ένα µεγάλο
µέρος της Αθήνας.
Εντάξει, να πάσχουν από «βαρβαρολαγνεία» κάποιοι περιθωριακοί, κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας; Εκτός κι αν είναι συνθηµατικό. Πού βρίσκονται οι διµοιρίες στην Ηρώδου Αττικού; Γιατί πάνε; Είναι εκεί
για να παρακολουθήσουν «πολύµορφες συµµετοχικές δράσεις».
Και µετά από την ευθύνη της Κυβέρνησης είναι η ευθύνη όλων
των υπολοίπων. Η ρητορική της µισαλλοδοξίας, η ρητορική του
διχασµού και τελικά η ρητορική της βίας πολλές φορές δεν µπορεί να είναι η γλώσσας της σύγχρονης πολιτικής.
Αν ένας πολιτικός παρουσιάζει τον αντίπαλό του ως το απόλυτο κακό, τότε γιατί να µην πεταχτεί και µια µολότοφ, γιατί να
µην µπει και µια βόµβα; Τον εχθρό στοχεύει.
Όλοι µας, λοιπόν, πρέπει να µετράµε τα λόγια µας, να µη στοχοποιούµε πολίτες, να µη στοχοποιούµε δηµοσιογράφους και
πολιτικούς αντιπάλους. Ελπίζω να έχουν πάρει απόφαση οι ηγεσίες των δύο µεγάλων κοµµάτων να σταµατήσουν και αυτοί την
κωµωδία µε τα εµπάργκο, ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον «ΣΚΑΪ» και η Νέα Δηµοκρατία µε την ΕΡΤ.
Πάµε, όµως, στον προϋπολογισµό.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι λείπουν φόροι και εισφορές από
τον προϋπολογισµό σας. Προφανώς ο προϋπολογισµός είναι γεµάτος φόρους, κάτι που ξέρουµε, αλλά εγώ µιλώ για τους φόρους που λείπουν από τον προϋπολογισµό. Λείπουν, λοιπόν, οι
φόροι και οι εισφορές από τις επενδύσεις που πολεµήσατε. Λείπουν οι φόροι και οι εισφορές από τα εργοτάξια στο Ελληνικό.
Λείπουν οι φόροι και οι εισφορές από τα έργα στο Αφάντου και
την Ιξιά. Λείπουν οι φόροι και οι εισφορές των επενδυτικών σχεδίων που τσακίστηκαν στα βράχια της γραφειοκρατίας. Λείπουν
οι φόροι και οι εισφορές από µικρές και µεγάλες επενδύσεις που
δεν χρηµατοδοτήθηκαν ποτέ από τράπεζες, που πλέον είναι κουτσές µετά τα capital control. Λείπουν οι φόροι και οι εισφορές
των νέων που µετανάστευσαν. Λείπουν οι φόροι και οι εισφορές
από όλους αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό, αδυνατώντας να
τα βγάλουν πέρα µε την αναξιοκρατία και το πελατειακό κοµµατικό κράτος.
Συνεχίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των
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ΑΝΕΛ να παίρνετε µετακλητούς παντού, για να κάνω µία παύση
σε αυτό το πελατειακό και κοµµατικό κράτος. Μόνο οι πρόεδροι
-έχουµε µία αδυναµία στην αριθµητική στο Ποτάµι- και τα µέλη
των διοικητικών συµβουλίων στο στενό δηµόσιο από χίλιοι τρεις
το 2014, είναι σήµερα χίλιοι τετρακόσιοι σαράντα εννέα. Οι φορείς του δηµοσίου, στενού και ευρύτερου, ήταν διακόσιοι είκοσι
επτά το 2015 και έγιναν τριακόσιοι εβδοµήντα τέσσερις. Και συνεχίζετε να αυξάνετε και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Το δε έκτακτο προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου διπλασιάστηκε µέσα σε δυόµισι χρόνια και ταυτόχρονα
αυξήθηκε και 10% το τακτικό προσωπικό και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου αυξήθηκαν από χίλια εξήντα οκτώ, σε χίλια διακόσια έντεκα.
Υπερηφανεύεστε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είστε η µακροβιότερη µνηµονιακή Κυβέρνηση. Και σας ερωτώ: Τα τόσα
χρόνια που κυβερνάτε δεν βρήκατε έστω µία άχρηστη υπηρεσία,
έναν άχρηστο οργανισµό, ένα άχρηστο νοµικό πρόσωπο, να το
συγχωνεύσετε ή να το καταργήσετε; Τόσο τακτοποιηµένα και
νοικοκυρεµένα τα είχαν οι προηγούµενοι;
Συνεχίζω στην αρίθµηση των φόρων που χάσαµε. Χάσαµε φόρους και εισφορές των εταιρειών που µεταναστεύουν στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία και αλλού, των ελεύθερων επαγγελµατιών
που έκλεισαν τα βιβλία τους. Και στο σηµείο αυτό θα κάνω ξανά
µία στάση: 4.700.000.000 εισοδήµατα είχαν το 2015 και το 2017
έχουν 3.300.000.000. Το 1/3, δηλαδή, των φορολογητέων εισοδηµάτων εξαφανίστηκε. Τι άλλο, λοιπόν, να φορολογήσετε αφού
µικραίνουν τα εισοδήµατα; Από τη µεσαία τάξη τι άλλο να πάρεις;
Από τους ελεύθερους επαγγελµατίες δεν µπορείς να πάρεις και
πολλά, καθότι οι άνθρωποι πάνω από 30.000 ετήσιο εισόδηµα,
δίνουν έως και το 60% του εισοδήµατός τους σε φόρους και εισφορές.
Εδώ, λοιπόν, σε απάντηση στο ερώτηµα από πού αλλού να
βρούµε λεφτά, έρχεται η ιδέα να εκτινάξουµε τους έµµεσους φόρους. Κι έτσι, µπήκαν οι νέοι φόροι στη θέρµανση, στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο κίνησης, στο κρασί, στον καφέ, στο ίντερνετ,
στα τηλέφωνα.
Προσέξτε! Από το 2014 τα έσοδα από άµεσους φόρους έχουν
αυξηθεί 300.000.000 και τα έσοδα από έµµεσους φόρους έχουν
αυξηθεί κατά 4.000.000.000. Είµαστε η χώρα µε τους υψηλότερους έµµεσους φόρους στην ευρωζώνη. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι τσακίζουµε τα αδύνατα νοικοκυριά, τους µη προνοµιούχους Έλληνες µε τους πιο άδικους κοινωνικά φόρους, που
είναι οι έµµεσοι φόροι. Γιατί, βέβαια, ένα ψωµί και µία σύνδεση
στο ίντερνετ, τα χρειάζεται κι ο φτωχός και πλούσιος και θα πληρώσουν και οι δυο τους ίδιους αυξηµένους φόρους.
Αυτά που επιστρέφετε σήµερα σε κάποιους µε το κοινωνικό
µέρισµα, τα έχετε εισπράξει πολλαπλάσια µε τους έµµεσους φόρους. Υπάρχει, λοιπόν, λύση; Υπάρχει άλλος δρόµος για µία Κυβέρνηση που θέλει να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος; Υπάρχει.
Προσέξτε, όµως, στα 415.000.000 ευρώ ανέρχονται οι επενδύσεις της «FRAPORT» στα περιφερειακά αεροδρόµια της
χώρας, σχεδόν µισό δισεκατοµµύριο. Εκσυγχρονίζονται οι υποδοµές, ρετουσάρεται η εικόνα της χώρας, δηµιουργούνται θέσεις εργασίας, µπαίνουν λεφτά στα ταµεία του κράτους. Να
ρίξουµε, όµως, µια προσεκτική µατιά σ’ αυτήν την επένδυση.
Συµφωνήθηκε το 2013. Τη σαµποτάρατε, την συκοφαντήσατε.
Θυµάστε τότε τους συναδέλφους σας Υπουργούς, που έλεγαν
ότι θα ξαπλώσουν στους διαδρόµους των αεροδροµίων για να
µην κατέβουν οι Γερµανοί; Αυτά έλεγαν κάποιοι Υπουργοί της
Κυβέρνησης σήµερα. Μπήκε, όµως, τελικά η επένδυση στα προαπαιτούµενα του τρίτου µνηµονίου και αναγκαστήκατε να υποχωρήσετε.
Αυτή είναι η πορεία των αποκρατικοποιήσεων, η ιστορία των
επενδύσεων στα χρόνια σας: σύγκρουση, σαµποτάζ, καθυστερήσεις και τελικά άτακτη υποχώρηση, µε ανυπολόγιστο κόστος,
όµως, για την οικονοµία.
Αν πάµε στη σελίδα 137 της εισηγητικής έκθεσης, θα δούµε
πως τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων στα χρόνια που κυβερνάτε
προέρχονται από αποφάσεις που ελήφθησαν πριν ακόµα αναλάβετε εσείς. Βέβαια, και για να µην σας αδικώ, πουλήσατε τον
ΟΛΘ, επεκτείνατε την παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιµένα
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Αθηνών, αλλά πώς; Σε τιµές ξεπουλήµατος, που θα έλεγε και ο
κ. Τσίπρας.
«Θέλουν να ξεπουλήσουν ό,τι έχει αποµείνει σε εθνικό πλούτο,
για να µην έχει στα χέρια της η κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας,
που θα αναλάβει πολύ σύντοµα, τα εργαλεία για την παραγωγική
ανασυγκρότηση.» Τσίπρας αντιπολιτευόµενος.
«Οι πιστωτές ζητούν να πάρουν και τα τιµαλφή, να πάρουν και
τα ασηµικά, να πάρουν ό,τι έχει αποµείνει.» Τσίπρας, επίσης.
Το κοινωνικό κράτος, κυρίες και κύριοι, είναι κοινωνικό, όταν
στηρίζεται στην ανάπτυξη και στο µεγάλωµα της πίτας και όχι σε
µία ταξικά µεροληπτική πολιτική, όπως τελευταία ονοµάζετε τη
δική σας πολιτική. Είναι αυτά του προηγούµενου αιώνα. Το γενναιόδωρο ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος βασίστηκε στον πλούτο
που δηµιούργησε η νέα επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία, η σύνδεση της γνώσης των πανεπιστηµίων µε την παραγωγή, η αριστεία, η συναίνεση, η κοινωνική ειρήνη, η συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός λέει
και ξαναλέει το τελευταίο διάστηµα, προθερµαίνοντας προεκλογικά, φαντάζοµαι, τη µηχανή του κόµµατός του, ότι η Ελλάδα
έφτασε στη χρεοκοπία εξαιτίας της συστηµατικής κλοπής πλούτου και αγαθών από µία ελίτ που έβγαλε τα λεφτά της στο εξωτερικό. Σωστό, αλλά ελλιπές. Είναι µισή αλήθεια, άρα στην
πολιτική είναι ψέµα. Το κοµµατικό κράτος; Οι σπατάλες του δηµοσίου; Οι συντεχνίες;
Προσέξτε, η χώρα σήµερα χρωστάει 330.000.000.000 ευρώ. Το
κράτος έδωσε 200.000.000.000 ευρώ από το 2000 έως το 2015
για την κάλυψη των ελλειµµάτων των ασφαλιστικών ταµείων. Τα
ελλείµµατα του ΟΓΑ ήταν 74.000.000.000 και 45.000.000.000 τα
ελλείµµατα του ΙΚΑ.
Τεράστιες συντάξεις και προνόµια στους πελάτες ψηφοφόρους, προφανώς της Νέας Δηµοκρατίας, προφανώς του ΠΑΣΟΚ,
αλλά προφανώς και της Αριστεράς, γιατί µπορεί να µην κυβερνούσατε µαζί τους, αλλά και εσείς πιέζατε και εσείς απειλούσατε
και εσείς κάνατε καταλήψεις και εσείς ενισχύατε κάθε παράλογη
διεκδίκηση. Χέρι χέρι, µαζί χτίσατε αυτές τις τελευταίες δεκαετίες το πελατειακό κοµµατικό κράτος, κάποιοι µε Υπουργούς, κάποιοι άλλοι µε τους συνδικαλιστές.
Κι αν δεν αρκεί το επιχείρηµα του ασφαλιστικού, µπορούµε να
πάµε και στο δηµόσιο. Σπατάλες στις προµήθειες, σπατάλες στις
προσλήψεις -εκατοντάδες χιλιάδες προσλήψεις συµβασιούχων, σπατάλες σε ΔΕΚΟ µε δισεκατοµµύρια ευρώ ελλείµµατα, πελώριες αµοιβές και συντάξεις στο 110% του καταληκτικού
µισθού. Πείτε µου σε τι από όλα αυτά και πότε αντιστάθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή, τέλος πάντων, το προηγούµενο σχήµα που κάλυπτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είστε συνεργοί. Είστε όλοι υπερασπιστές και στυλοβάτες ενός κοµµατικού
κράτους των χαριστικών πράξεων και των ελλειµµάτων και η κυβερνητική σας πολιτεία το αποδεικνύει αυτό.
Θυµήθηκα προχθές, στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωστή
Χατζηδάκη, την περίπτωση του ΟΣΕ, που δεν την είχα ακριβώς
έτσι στο µυαλό µου, για να είµαι ειλικρινής. Τρισχειρότερα από
την Ολυµπιακή! Υπήρξε έτος µε 1.000.000.000 έλλειµµα. Ένα
έτος, ένας οργανισµός, 1.000.000.000! Πήγε να πουληθεί από τη
Νέα Δηµοκρατία 300.000.000 ευρώ, βγήκατε στα κάγκελα και τελικά πουλήθηκε από εσάς ούτε 50.000.000, 45 λειψά εκατοµµύρια.
Το να λέει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ότι η χρεοκοπία της χώρας οφείλεται µόνο στη διαφθορά των ελίτ είναι ένα βολικό
ψέµα, ένας λαϊκισµός. Αποσιωπά τις υπόλοιπες ευθύνες. Αποσιωπά τις σπατάλες του κοµµατικού κράτους.
Οι ασθενικοί ρυθµοί ανάπτυξης, το τεράστιο έλλειµµα επενδύσεων, η υπερφορολόγηση, ο πελατειασµός και τελικά η αναδιανοµή της µιζέριας έχουν ρίζες στις ιδεοληψίες και στη διαχρονική
λαϊκίστικη κυβερνητική πολιτική. Ακόµα και σήµερα δεν υπάρχουν στην ατζέντα της Κυβέρνησης αναπτυξιακά µέτρα, τα οποία
να οδηγούν σε αύξηση των θέσεων εργασίας.
Ρώταγα, όµως: Και τώρα τι κάνουµε; Ως χώρα, δηλαδή, τι κάνουµε; Θα πρέπει να πούµε κάποιες αλήθειες που είναι κοινές
για όλους, όχι οι αλήθειες µας, αλλά αλήθειες για τη χώρα.
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Η οικονοµία έχει αντοχές µέχρι την άνοιξη του 2019. Τότε το
ελληνικό δηµόσιο θα πρέπει να προχωρήσει σε έκδοση δεκαετούς οµολόγου. Εάν δεν γίνει αυτό και η Κυβέρνηση βάλει χέρι
στο γνωστό «µαξιλάρι» των 24.000.000.000, θα ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση και η εκτίµησή µας είναι ότι δεν θα υπάρξει νέο
µνηµόνιο, δεν θα υπάρξει νέα βοήθεια, δεν θα υπάρξουν νέα αεροπλάνα από τη Φρανκφούρτη, θα υπάρξει χρεοκοπία.
Ρωτώ ξανά: Τι κάνουµε; Είναι θετικό, προφανώς, ότι η οικονοµία καταγράφει πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά ο τρόπος είναι
λάθος. Η υπερφορολόγηση, η µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και το πάγωµα των πληρωµών των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου είναι η λάθος συνταγή.
Και µετά έχουµε το µοίρασµα των πλεονασµάτων. Έχουµε επιδόµατα, αντί για φορολογικές ελαφρύνσεις, αντί για µία άλλη φορολογική πολιτική. Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, το λάθος που µας
έφερε στην κρίση και στη χρεοκοπία: Φουσκώνουµε την κατανάλωση και αυξάνουµε υπέρογκα τους φόρους.
Μεταρρυθµίσεις και δεν µιλώ γι’ αυτές που εµείς θέλουµε,
µιλώ γι’ αυτές που εσείς έχετε δεσµευτεί. Κανένα από τα δεκαέξι
προαπαιτούµενα, που έπρεπε να είχατε ολοκληρώσει µέχρι το
τέλος του 2018, δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι στιγµής. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει η πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την µεταµνηµονιακή Ελλάδα.
Θα γίνουν αυτές οι µεταρρυθµίσεις, αυτές οι αλλαγές, αυτές
για τις οποίες έχετε δεσµευτεί; Γιατί έρχεται και η δεύτερη αξιολόγηση, όπως ξέρετε, τον Φεβρουάριο και περιµένουµε, µε βάση
τα αποτελέσµατα αυτής της δεύτερης αξιολόγησης, τη θετική
ψήφο πολλών κοινοβουλίων για να πάρουµε αυτά τα 600.000.000
ευρώ που αναλογούν στα κέρδη από τα ελληνικά οµόλογα που
έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες των κρατώνµελών.
Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις; Ποιες είναι αυτές οι δεκαέξι καθυστερήσεις; Είναι στελέχωση ανεξάρτητων αρχών,
αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών, νοµοθετικό πλαίσιο για
τα κόκκινα δάνεια, ανάπτυξη του συστήµατος πρωτοβάθµιας
υγείας, σταδιακή αποδέσµευση της ΔΕΗ από τον λιγνίτη -δικές
σας δεσµεύσεις-, ηλεκτρονική αναβάθµιση των υποδοµών της
δικαιοσύνης, για να επιταχύνουµε το έργο της. Τι γίνεται µε όλα
αυτά; Τελειώνει ο χρόνος. Δεν τελειώνει ο χρόνος, το 2018, αλλά
τελειώνει ο χρόνος της χώρας.
Αντίστοιχα περικόπτετε πάνω από 1.000.000.000 από ανέργους, µαθητές, νέους ασφαλισµένους. Αναφέρω µερικά παραδείγµατα: µείωση της κρατικής συµµετοχής στα φάρµακα για
τους ασφαλισµένους -240.000.000 εξασφαλίσατε από εκεί-, κόψιµο προγραµµάτων απασχόλησης για τριάντα χιλιάδες νέους
ανέργους -260.000.000-, αναβολή της εφάπαξ µείωσης του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων, που είχατε πει, από
29% στο 26%, που θα κατέβει µόνο µέχρι το 28%, αναβολή του
µέτρου που προέβλεπε την αύξηση του αριθµού θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, µείωση προφανώς των δηµοσίων επενδύσεων κατά 300.000.000 ευρώ.
Όµως, κυρίες και κύριοι, οι µη µισθολογικές δαπάνες για την
παιδεία, την υγεία, την άµυνα, τη δικαιοσύνη δείχνουν πως βαδίζει µια χώρα, δείχνουν αν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Και το γεγονός ότι οι µη µισθολογικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία,
την άµυνα, τη δικαιοσύνη είναι στη χώρα µας χαµηλότερες από
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο δείχνει ότι η δική σας πολιτική δεν είναι
υπέρ των πολλών και των ασθενέστερων.
Είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός των «ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ». Αυτό,
όµως, που είναι σηµαντικό για τους πολίτες είναι να σκεφτούν
τα λάθη σας, να σκεφτούν αυτά που δεν παραδέχεστε, να σκεφτούν αυτά που αρνείστε, να σκεφτούν όλα αυτά που δεν κάνατε, είτε γιατί σας εµπόδισαν οι ιδεοληψίες σας είτε γιατί δεν
είσαστε ικανοί να τα κάνετε, µε αποτέλεσµα να µένει η χώρα
πίσω.
Για να χαράξουµε, όµως, µια νέα πορεία, αν και είναι καλό να
ξέρουµε τα λάθη αυτών που κυβερνούν, δεν αρκεί. Για να χαράξουµε µια νέα πορεία ως κοινωνία, ως χώρα, θα πρέπει να είµαστε αποφασισµένοι να αποφύγουµε όλα τα λάθη όλου του
παρελθόντος, και του πρόσφατου και του µακρινού παρελθόντος.
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Το 2019, λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Πρέπει
να δούµε την Ελλάδα αλλιώς. Για να γίνει αυτό, δεν αρκεί µόνο
να χάσετε τις εκλογές. Πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάµεις που
ποτέ δεν λαΐκισαν, οι δυνάµεις που ποτέ δεν κορόιδεψαν, οι δυνάµεις που εξαντλούν όλη τη δύναµή τους όχι στην εξαπάτηση
των πολιτών, αλλά στην εξεύρεση λύσεων νεωτερικών, εµπνευσµένων, αποτελεσµατικών, δοκιµασµένων, ευρωπαϊκών και, τελικά, πατριωτικών.
Αυτό είναι το κάλεσµα του κινήµατός µας στην ελληνική κοινωνία. Αν θέλει να δει την Ελλάδα αλλιώς, πρέπει να επιβραβεύσει τις δυνάµεις που ποτέ δεν τον κορόιδεψαν, τις δυνάµεις που
ταιριάζουν στον Έλληνα που δοκιµάζεται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Γυµνάσιο Κουτσοποδίου Αργολίδος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ στο Βήµα τον κ. Πάνο Καµµένο, Υπουργό Εθνικής Αµύνης και Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µια ιστορική µέρα για την πατρίδα µας, µια µέρα που γίνεται πράξη µια δέσµευση απέναντι
στο έθνος, απέναντι στους προγόνους µας, αλλά και απέναντι
στις πολιτικές δεσµεύσεις που αναλάβαµε πριν συγκροτήσουµε
την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ήταν µια δέσµευση που περιλαµβανόταν στην ιδρυτική διακήρυξη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να φτάσουµε στη συζήτηση
ενός προϋπολογισµού ο όποιος δεν θα κατέχεται από µνηµόνια,
ενός προϋπολογισµού που δεν θα υποδεικνύεται από τους πιστωτές, ενός προϋπολογισµού που θα ανακτά την εθνική κυριαρχία της χώρας.
Σήµερα κάνουµε πράξη, λοιπόν, αυτή την υπόσχεση προς την
πατρίδα και προς τους Έλληνες πολίτες. Είναι ο πρώτος προϋπολογισµός ενός ελεύθερου κράτους µετά από µια δεκαετή οικονοµική κρίση.
Δεν είναι µόνο η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Αυτήν τη χρονιά ξεκινώντας από την Πέµπτη, από το νοµοσχέδιο
που κατατέθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, η Ελλάδα πλέον
είναι ελεύθερη να εκµεταλλευθεί το εθνικό της πλούτο και ιδιαίτερα τον υποθαλάσσιο και υπόγειο πλούτο µε συµφωνίες για το
φυσικό αέριο που θα αλλάξουν εντελώς τη µορφή της χώρας.
Γίνεται πραγµατικότητα αυτό µε τη δεδοµένη χρονική συγκυρία
όπου η Ελλάδα απαλλάσσεται από τις αλυτρωτικές συµβάσεις
και η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί µόνο τα ελληνικά συµφέροντα.
Από το Βήµα αυτό είχαµε µιλήσει για την εκµετάλλευση των
ελληνικών αποθεµάτων που θα αξιοποιηθούν από την Ελλάδα και
όχι από κάποιο σχήµα εκχώρησης δηµόσιας περιουσίας µε έδρα
το Λουξεµβούργο, όπως είχε προσυπογράψει η προηγούµενη
κυβέρνηση, στόχος απαραίτητος τον δανειστών. Ήταν ο κύριος
στόχος που η Ελλάδα µπήκε στην κρίση, ήταν ο κύριος στόχος
που δέθηκε η Ελλάδα στα µνηµόνια.
Και αυτή η ιστορική στιγµή προετοιµάστηκε προσεκτικά από
την Κυβέρνηση, από το σύνολο της Κυβέρνησης, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας -και θέλω να συχχαρώ το οικονοµικό
επιτελείο της Κυβέρνησης για αυτό το αποτέλεσµα-, από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, από το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι
η θέση πλέον της χώρας έχει πολύ µεγάλη διαφορά από τη θέση
του 2010, του 2012, ακόµα και του 2014.
Η Ελλάδα µε διµερείς, τριµερείς και τετραµερείς συµφωνίες
µέσω της Κύπρου στον νότο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, στο βορρά µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, από µέρος του προβλήµατος έγινε άξονας
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σταθερότητος και η λύση. Πλέον έχουµε δέσει συµµαχίες που
βοηθούν τη µετεξέλιξη της χώρας σε έναν ενεργειακό κόµβο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών την προηγούµενη εβδοµάδα κατά τη συζήτηση της στρατηγικής συµφωνίας µε την Ελλάδα έβαλε τη χώρα µας στο λεγόµενο Plan Α, που
σηµαίνει ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί τον πρώτο και κύριο σύµµαχο των Ηνωµένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή όσον
αφορά στην ενέργεια.
Σε λίγο καιρό θα προχωρήσει ο αγωγός σύνδεσης των αποθεµάτων από την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ µέσω της Κρήτης και της δυτικής Ελλάδος, ενός αγωγού που θα ανατρέψει τη
γεωπολιτική κατάσταση της ενέργειας σ’ όλη την Ευρώπη.
Ήδη στην Αλεξανδρούπολη χτίζεται η κύρια τράπεζα αποθεµάτων ενέργειας που θα βοηθήσει την απεξάρτηση της Ευρώπης
από το µονοπώλιο της ενέργειας µέχρι τώρα. Και αυτό σηµαίνει
επενδύσεις από εταιρείες, όπως η «EXXON MOBIL», η «TOTAL»,
οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Γαλλία, δηλαδή. Αυτό σηµαίνει ασφάλεια για τη χώρα, σηµαίνει πλέον το πέρασµα σε µια καινούργια εποχή.
Αυτές οι συµµαχίες έγιναν κατόπιν αποφάσεως της Κυβέρνησης µε πολλή δουλειά, µε κόπο, µε εµπλοκή των Ενόπλων Δυνάµεων µας, που παρ’ όλη την πίεση που δεχθήκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης τα στελέχη τους, έµειναν όρθιες. Πλέον η Ελλάδα είναι σε θέση να µπορεί να διεξάγει ασκήσεις στην Πολεµική Αεροπορία, µε καλεσµένους το Ισραήλ και αραβικές χώρες,
πράγµα που δεν έχει ξαναγίνει µέχρι σήµερα.
Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσω ότι όλη αυτή η πολιτική είναι
αυτή που θα οδηγήσει στην έξοδο από την οικονοµική κρίση. Οικονοµική κρίση, όµως, δεν ήταν µόνο αυτή που έπληξε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Η οικονοµική κρίση είναι αυτό που, όπως
έχει αντιληφθεί και ο τελευταίος πολίτης, ήταν µόνιµα και κρίση
ηθικών αξιών.
Ποτέ δεν ήταν οικονοµικό το πλιάτσικο στον έρανο για τον
καρκίνο από τον Ερυθρό Σταυρό, οι σκανδαλώδεις τροπολογίες
προς όφελος των πολυεθνικών του φαρµάκου, τα δεκάδες εκατοµµύρια µέσω των εικονικών τιµολογίων σε εκδότες και δηµοσιογράφους της διαπλοκής για να σιωπούν και να συγκαλύπτουν,
ενώ αντίθετα, αυτά τα χρήµατα θα έπρεπε να καταβληθούν
στους πολίτες για τη δηµόσια υγεία.
Ποτέ δεν ήταν ζήτηµα οικονοµικό η υπερτιµολόγηση των δηµοσίων έργων που τροφοδοτούσαν την αντιδηµοκρατική διαπλοκή των βασικών µετόχων. Βασικοί µέτοχοι που εξαφανίστηκαν κατά τα τελευταία τέσσερα αυτά χρόνια, που έχουµε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου.
Ποτέ δεν ήταν ζήτηµα οικονοµικό η διοχέτευση στο 4% των αιτούντων το 50% των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΠΔΕ, αποκλείοντας τους έντιµους επιχειρηµατίες, βάζοντας έτσι βόµβα στα θεµέλια της πραγµατικής ανάπτυξης και του υγιούς ανταγωνισµού, που δηµιουργεί προκοπή
και θέσεις εργασίας του επιχειρείν.
Θα πρέπει κάθε Έλληνας πολίτης να αντιληφθεί ότι αυτός που
συµµετέχει σε συµµορίες κατασπατάλησης ευρωπαϊκών πόρων
δεν θα επενδύσει ούτε 1 ευρώ στην πραγµατική οικονοµία. Και η
ανηθικότητα αυτή µετατρέπεται σε εθνικό κίνδυνο, βλέποντας τα
δισεκατοµµύρια που κάποιοι στέρησαν από την Εθνική Άµυνα για
να γεµίσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασµούς στην Ελβετία,
λογαριασµοί που σήµερα αποκαλύπτονται µε τη συµβολή αυτής
της Κυβέρνησης.
Το Υπουργείο Άµυνας κατήγγειλε δεκαοκτώ επαίσχυντες συµφωνίες, όχι κατόπιν εορτής, αλλά την ώρα που γίνονταν και σήµερα η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της, έχοντας
τιµωρήσει πολιτικούς για πρώτη φορά, µε την κατηγορία του ξεπλύµατος χρήµατος, πολιτικούς που έλεγαν ότι καλύπτονται από
την παραγραφή. Επί δεκαετίες, όµως, δεν υπήρχε µόνο συγκάλυψη από τους θεσµούς της δηµοκρατίας, που υποτίθεται ότι θα
έπρεπε να λειτουργούν ως αντίσωµα στην ανηθικότητα της πολιτικής εξουσίας. Υπήρχε ευθεία πολεµική σε όποιον τολµούσε
να αντιδράσει.
Σωρεία συκοφαντικών δηµοσιευµάτων, µέσα από δηµοσιογραφικούς οργανισµούς που τρέφονταν από παράνοµα δάνεια τραπεζών, µέσα από µπίζνες πολιτικών. Όποιος στεκόταν στόχος για
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την κατασπατάληση της πατρίδας και της εθνικής οικονοµίας,
τον εξαφάνιζαν µε συκοφαντικές καµπάνιες, που σήµερα από
ορισµένα blogs συνεχίζονται εναντίον της Κυβέρνησης.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις µετέτρεψαν την Ελλάδα από
κυρίαρχη δύναµη σε αποικία χρέους, µόνο και µόνο για προσωπικό τους όφελος και παρέµειναν ατιµώρητοι για δεκαετίες. Και
βλέπω σήµερα έκπληκτος αυτούς που καταδίκασαν την χώρα σε
απαξίωση και προκάλεσαν µια ιδιότυπη γενοκτονία να φορούν
τον µανδύα του πατριώτη, προκειµένου να διασωθούν και να εξαπατήσουν για ακόµη µια φορά τους Έλληνες πολίτες. Εκείνους,
που δηµιούργησαν το τεράστιο θέµα του εθνικού προβλήµατος
της Μακεδονίας, παραδίδοντας το γεωγραφικό προσδιορισµό
«Βόρεια Μακεδονία», και πήγαιναν µε τα αεροπλάνα του Χριστοφοράκου στα Σκόπια για να κάνουν µπίζνες µε πετρέλαια, να έρχονται τώρα και να χρησιµοποιούν το εθνικό και µείζον θέµα ως
φερετζέ για την ανηθικότητα και την αντεθνική τους δράση.
Οι χειροκροτητές του Κώστα Σηµίτη, οι συνοδοιπόροι του
Γιώργου Παπανδρέου µετατρέπονται τάχα σε εθνικόφρονες για
τις ανάγκες του ρόλου τους, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από
την επάνοδο στην εξουσία και την εξασφάλιση ατιµωρησίας των
συµµοριών που τους υποστηρίζουν. Άνθρωποι που χρέωσαν και
χρεωκόπησαν τα ίδια τους τα κόµµατα, περνώντας αφειδώς θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατοµµυρίων σήµερα αλλάζουν
ΑΦΜ και ως σαλτιµπάγκοι της πιάτσας έρχονται να µιλήσουν για
δήθεν ελεύθερη οικονοµία και ανάπτυξη. Πολιτικές δυνάµεις που
στερούσαν από την αγορά και τις επιχειρήσεις χρηµατοδότηση,
δηµιουργώντας δεκάδες χιλιάδες λουκέτα και ένα εκατοµµύριο
ανέργους, την ίδια στιγµή εξασφάλιζαν αφειδώς χρηµατοδότηση
για τα κόµµατα τους και τους κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες,
που όχι µόνο χρεωκόπησαν τις επιχειρήσεις τους, αλλά έβγαζαν
σε προσωπικούς λογαριασµούς τα χρήµατα στο εξωτερικό.
Γι’ αυτόν τον λόγο, πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες έχουµε έναν µέγιστο στόχο, τον οποίο είναι επιτακτική
ανάγκη να τον ολοκληρώσουµε µαζί µε το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο στόχος
είναι η επάνοδος των ηθικών αξιών στο επίκεντρο της κοινωνίας.
Είναι η τιµωρία εκείνων, οι οποίοι καταλήστευσαν το δηµόσιο
χρήµα.
Φθάσαµε το 2010 µε αυτές τις ανήθικες πρακτικές, όταν έσπασαν τα swaps του Σηµίτη για τα οποία ποτέ δεν λογοδότησε,
αφού η κυβέρνηση Παπανδρέου ουδέποτε στην αντιστοιχία που
ζήτησε η Κοµισιόν γι’ αυτήν την πρακτική που κρίθηκε παράνοµη,
µε αποτέλεσµα να θυσιαστεί η ελληνική κοινωνία και η ελληνική
οικονοµία. Αυτό έκανε το παλιό πολιτικό σύστηµα για να σωθεί η
πατρίδα.
Και βέβαια, δεν το έκαναν για να σωθεί η πατρίδα. Το έκαναν
για να σωθούν οι τράπεζες, οι δανειστές και οι ντόπιοι επίορκοι,
για να αποβληθεί η Ελλάδα ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, διότι η έλευση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µόνο
αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε. Να καταστρατηγηθεί το ευρωπαϊκό κεκτηµένο για την Ελλάδα, µε µέτρα τα οποία θα παραβίαζε βάναυσα. Και ενώ αύξησαν τη φορολογική επιβάρυνση
στους Έλληνες πολίτες σε ορισµένες περιπτώσεις στο 600%,
στάθηκαν ανίκανοι να νοικοκυρέψουν το κράτος, διότι ποτέ στην
πραγµατικότητα δεν τους ενδιέφερε να σώσουν την ελληνική οικονοµία.
Απόδειξη είναι µε στοιχεία: το έλλειµµα του 2010 ήταν
24.000.000.000 ευρώ, του 2011 ήταν 19.000.000, του 2012 ήταν
19.400.000, του 2013 ήταν 22.000.000.000. Το έλλειµµα του 2014
ήταν 6.500.000.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι, παρ’ ότι άρµεξαν τη
µεσαία τάξη, και εξόντωσαν την εθνική αστική τάξη, στην ουσία
εξακολούθησαν να κάνουν business µε τη διαπλοκή και τους
κρατικοδίαιτους, εξανεµίζοντας έτσι τις θυσίες του ελληνικού
λαού.
Εµείς, λοιπόν, που τάχα δεν γνωρίζουµε από οικονοµικά, το
2016 πέτυχαµε τον πρώτο προϋπολογισµό της µεταπολεµικής
Ελλάδος µε εξαίρεση το ’71 που δεν είχε ελλείµµατα, που δεν
παρήγαγε πια ελλείµµατα και δεν είχε ανάγκη πια για δανεισµό,
που δεν είχε ανάγκη για περαιτέρω υφεσιακά µέτρα. Το 2017 και
το 2018 φέτος είναι ακόµα µια τέτοια χρονιά. Και το 2019 προοιωνίζεται µια χρονιά πλεονάσµατος, όχι πρωτογενούς, αλλά δηµοσιονοµικού της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή δεν παράγει
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ελλείµµατα πλέον η εθνική οικονοµία.
Καταφέραµε και αντιστρέψαµε την εικόνα, αφού παραλάβαµε
εµείς µε τη διακυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015 µε αυτό το
µείγµα 15% εξαγωγές και 85% εισαγωγές ως προς το ΑΕΠ. Σήµερα 35% είναι οι εξαγωγές και 65% οι εισαγωγές, ενώ ο µέσος
όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 45%. Δεν πετύχαµε
όµως µόνο αυτό. Έπρεπε να ασχοληθούµε και µε το ασφυκτικό
πρόβληµα του δηµοσίου εξωτερικού χρέους.
Ακούω συνεχώς το επιχείρηµα και, δυστυχώς, από τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι προσθέσαµε δήθεν εµείς
βάρος στην ελληνική οικονοµία και το δηµόσιο χρέος, πότε λέει
80.000.000.000, πότε 90.000.000.000, πότε 100.000.000.000.
Ωστόσο, το επίσηµο δελτίο του δηµοσίου χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών το 2014 αναφέρει πως το δηµόσιο χρέος ήταν
324.127.000.000 ευρώ. Το ίδιο επίσηµο δελτίο στις 31 Δεκεµβρίου του 2015, ένα χρόνο µετά, αναφέρει ότι το δηµόσιο χρέος
είναι 321.007.000.0000 ευρώ, δηλαδή 3.000.000.000 ευρώ κάτω.
Ποιος πρόσθεσε; Τι προσθέσαµε; Όχι µόνο δεν προσθέσαµε,
αλλά αφαιρέσαµε. Και ξέρετε πού πήγαν αυτά τα χρήµατα, τα
οποία δεν ήταν 86 και τελικά ήταν 65; Ξέρετε πού πήγαν; Στο να
αντιµετωπίσουµε
την
χρηµατοοικονοµική
βόµβα
των
85.000.000.000, η οποία είχε τοποθετηθεί, όπως είχε οµολογήσει
ο τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου, να αποτρέψουµε τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία είχε µεταθέσει, όπως
είχε αποκαλύψει ο κ. Κουκουλόπουλος στο «MEGA» το 2015, στο
να πληρώσουµε δάνεια που είχατε πάρει εσείς µε 4% και 4,5%,
δηλαδή µε ληστρικά επιτόκια. Και εµείς είχαµε πάρει τα χρήµατα
αυτά µε 0,9%, δηλαδή ούτε µε 1% επιτόκιο. Με αυτά τα χρήµατα
αντικαταστήσαµε τα ληστρικά δάνεια που είχατε πάρει εσείς.
Για την αντιµετώπιση του δηµοσίου χρέους θέσαµε το θέµα
που για πρώτη φορά οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν επικαλεστεί
το 2014, δηλαδή αναστολή της καταβολής µέρους των δόσεων
εξυπηρέτησης χρέους, ώστε να αποκτηθεί δηµοσιονοµικός
χώρος για κοινωνική πολιτική και για την πραγµατική αύξηση του
κοινωνικού πλούτου, πράγµα που εφαρµόστηκε.
Και επειδή γίνεται πολύ λόγος για την επιχειρηµατικότητα, της
οποίας η Αντιπολίτευση θέλει να εµφανίζεται ως προστάτης, να
αναφερθούµε στην αµείλικτη για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία πραγµατικότητα. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έκλεισαν
εκατόν τριάντα χιλιάδες επιχειρήσεις, περισσότερες από αυτές
που άνοιξαν την περίοδο 2010-2014. Το αντίστοιχο στοιχείο για
την περίοδο 2015-2017 ξέρετε τι δείχνει; Επιπλέον τριάντα χιλιάδες επιχειρήσεις. Δηλαδή, άνοιξαν τριάντα χιλιάδες περισσότερες από αυτές που έκλεισαν.
Γι’ αυτό και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ προσωπικά στηρίξαµε τη δύσκολη συµφωνία του 2015, που αποτελούσε όµως
τη γέφυρα για να εκδιώξουµε το νοµισµατικό ταµείο από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και όταν αλλάξαµε πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κάναµε κωλοτούµπα. Ζητήσαµε την έγκριση
του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός έκανε πάλι Κυβέρνηση
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες τον Σεπτέµβριο του
2015.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι τον
καιρό της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, το ΛΑΟΣ
και το νέο ΛΑΟΣ του Σαµαρά, σας είχαν υποδείξει να εµφανίζετε
ότι τα σκληρά προγράµµατα λιτότητας είναι δικής σας ιδιοκτησίας. Σας έλεγαν οι δανειστές: «Εµείς παίρνουµε τα µέτρα, αλλά
θα τα παρουσιάζετε ως δικά σας στον ελληνικό λαό». Και αυτό
κάνατε. Το κάνατε χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχή, χωρίς δισταγµό.
Την περίοδο 2010-2014 πήρατε µέτρα 65.000.000.000 ευρώ
και µειώσατε το ΑΕΠ της χώρας κατά 25%. Ήσαστε οι νεκροθάφτες της ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας. Μετατρέψατε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας µας, καταστρέψατε
την εθνική αστική τάξη και περισώσατε την καταστροφική επιχειρηµατική ελίτ που σας στηρίζει. Μάθατε να κυβερνάτε µε πρόγραµµα τα όσα σας υπαγόρευαν. Δεν θα ξεχάσουµε τον κ.
Χατζηδάκη από αυτό το Βήµα να λέει: «Αν είναι να µειωθούν οι
συντάξεις, πείτε το µας, για να διαµορφώσουµε και εµείς το πρόγραµµά µας». Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ακολουθούσατε εντολές, χωρίς να παίρνετε εθνικές πρωτοβουλίες.
Θα ήθελα ακόµα να θυµίσω τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στις 17-

2140

12-2016: «Αν ο κ. Τσίπρας σκεφτόταν τη χώρα και όχι πώς θα
χάσει αξιοπρεπώς στις ερχόµενες εκλογές, θα χρησιµοποιούσε
την υπέρβαση του στόχου του πλεονάσµατος ως διαπραγµατευτικό όπλο για να πετύχει λιγότερα µέτρα για το µέλλον». Και συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης: «Δεν το κάνει, όµως, πρώτον γιατί δεν
ξέρει πώς γίνονται οι διαπραγµατεύσεις και, δεύτερον, γιατί δεν
τον νοιάζει. Τον νοιάζει µόνο το επικοινωνιακό σόου».
Όµως, κύριε Μητσοτάκη, η πραγµατικότητα σας διαψεύδει.
Διαψεύδει διαρκώς τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις σας. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- Ανεξάρτητοι Έλληνες διαπραγµατεύθηκε,
λέγοντας ότι το υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα που καταφέραµε
χάρη στη αγόγγυστη στήριξη του ελληνικού λαού, καθώς και η
υγιής πλέον ελληνική οικονοµία, δεν χρειάζεται άλλο υφεσιακό
µέτρο, όπως αυτό της µείωσης των συντάξεων. Και αυτό το πετύχαµε διότι κερδίσαµε τον σεβασµό όλων, διότι οι εταίροι µας
κατάλαβαν πως η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι µειονέκτηµα.
Είναι όµως η δράση συµµοριών που λυµαίνονταν τον δηµόσιο
πλούτο. Είναι αντιθέτως οι αφορµές που εσείς δώσατε, ενώ αυτή
η Κυβέρνηση δεν είχε δώσει ποτέ.
Κάνουµε, λοιπόν, πράξη όσα είπαµε στις 21 Αυγούστου, οπότε
και τερµατίστηκαν οι σκληρές µνηµονιακές δεσµεύσεις. Εφαρµόζουµε µέτρα στήριξης των κοινωνικά ασθενεστέρων και θα το
συνεχίσουµε, διότι ο ελληνικός λαός το δικαιούται και το έχει
ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε τώρα να
αναφερθώ στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και στα υπουργεία
που έχουµε ευθύνη οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Τα µακροοικονοµικά στοιχεία τα έχουν αναλύσει οι Υπουργοί.
Με υπευθυνότητα αναλάβαµε την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µε αίσθηµα ευθύνης έναντι του ελληνικού λαού. Οι
Ένοπλες Δυνάµεις προασπίζονται καθηµερινά τα εθνικά συµφέροντα. Με δικαιοσύνη προσπαθούµε να λαµβάνουµε µέτρα που
ξεκινούν από την αναγνώριση της ευθύνης που φέρουν οι αξιωµατικοί µας µέχρι τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα κατώτερα
στελέχη, εκεί που η ελπίδα παραµένει άσβεστη στα πρόσωπα
των χιλιάδων στελεχών, αλλά και των οπλιτών που υπηρετούν µε
αυταπάρνηση την πατρίδα.
Το έχω πει πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω µέχρι
να το εµπεδώσουµε όλοι: Οι Ένοπλες Δυνάµεις απαιτούν εθνική
πολιτική και οµοψυχία. Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας θα πρέπει να είναι πεδίο συνεννόησης και συναίνεσης όλων των πολιτικών κοµµάτων αυτού του Κοινοβουλίου και
όχι πεδίο αντιπαράθεσης και διαφωνιών, καθώς ο κίνδυνος είναι
υπαρκτός και παραµονεύει.
Επιβάλλεται να βάλουµε τις Ένοπλες Δυνάµεις πλάι και έξω
από την πολιτική αντιπαράθεση, για να φτάσουµε εκεί που ήµαστε κάποτε, να ψηφίζεται ο προϋπολογισµός του συγκεκριµένου
Υπουργείου και από την Αντιπολίτευση. Επιβάλλεται να αποµονώσουµε τις ακραίες και µίζερες φωνές µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων, από όπου και αν προέρχονται.
Δεν είναι στις προθέσεις µου να µπω σε αντιπαράθεση µε τις
θέσεις που εκφράζονται τελευταία από στελέχη της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης γιατί πιστεύω στη συνεννόηση επί των εθνικών
θεµάτων και η διάθεση κονδυλίων για την άµυνα συνιστά ένα σηµείο εθνικού ενδιαφέροντος. Σεβόµενος, όµως, τα χρήµατα του
ελληνικού λαού και το που αυτά κατευθύνονται, θα πρέπει να επισηµανθούν ορισµένα γεγονότα, για να γίνει αντιληπτό από όλους
σε αυτήν την Αίθουσα, η κατάσταση που είχε διαµορφωθεί και
την οποία παραλάβαµε στον χώρο της εθνικής άµυνας τα τελευταία έτη.
Παραθέτω, λοιπόν, τα εξής στοιχεία: Στην κατηγορία των αποδοχών οι κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας, την περίοδο 2009 – 2015 µείωσαν τις αποδοχές κατά
35%, περίπου, οδηγώντας το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων
σε συνθήκες εξαθλίωσης. Όσον αφορά στο λειτουργικό σκέλος
του προϋπολογισµού, ήτοι τις δαπάνες για καύσιµα, τρόφιµα
στρατευσίµων, συντηρήσεις, η κατάσταση ήταν ακόµα χειρότερη, καθώς µε τη µείωση του προϋπολογισµού του έτους 2015
σε σχέση µε τον αντίστοιχο του έτους 2009 προσεγγίζει το 60%.
Στα εξοπλιστικά η µείωση του εν λόγω χρονικού διαστήµατος κυµάνθηκε σε ποσοστό περί του 68%. Συνοπτικά, δηλαδή, η µείωση
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του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την
περίοδο 2009-2015 υπερέβαινε το 50% και σε απόλυτες τιµές ξεπερνούσε τα 3.200.000.000 ευρώ, καθώς από 6.500.000.000
ευρώ το 2009, κατρακύλησε στο 3.200.000.000 δισεκατοµµύρια
ευρώ το 2015, καθιστώντας, µεταξύ των άλλων το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας πρωταγωνιστή των περικοπών, ιδίως µεταξύ των
Υπουργείων µεγάλου µεγέθους.
Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσω κάτι, παρά µόνο το ότι
αν κρατήθηκε ψηλά η άµυνα και το αίσθηµα ασφαλείας του ελληνικού λαού, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο υψηλό φρόνηµα
και το ήθος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι
ενάντια σε κάθε περικοπή προασπίζονται µε αίσθηµα υπέρτατης
ευθύνης την ακεραιότητα της χώρας και τα κυριαρχικά της δικαιώµατα.
Δεσµεύτηκα πέρυσι, αλλά και τα προηγούµενα χρόνια, από
αυτό εδώ το Βήµα, ότι οι εποχές των πειραµατισµών, των αυθαιρεσιών και των δίχως σχεδιασµό περικοπών των κονδυλίων για
την άµυνα θα αποτελούν παρελθόν µε την παρούσα Κυβέρνηση.
Οι εποχές της διαρκούς αναστάτωσης και του άναρχου σχεδιασµού, µε τις περικοπές εκατοντάδων εκατοµµυρίων από τη µια
µέρα στην άλλη, έδωσαν χώρο στην εποχή της ηρεµίας, της
ισορροπίας και του ορθού και έγκαιρου σχεδιασµού.
Αποτέλεσµα των προσπαθειών που καταβάλαµε όλοι µαζί, µε
τη βοήθεια βεβαίως και του Υπουργείου Οικονοµικών, ήταν να
σταθεροποιηθεί ο προϋπολογισµός του Υπουργείου τα τελευταία έτη σε επίπεδα περί τα 3.150.000.000 ευρώ, ώστε να µπορούµε να σχεδιάζουµε τις µελλοντικές µας ενέργειες. Με µεγαλύτερη ένταση ωστόσο δροµολογήθηκαν από την πρώτη στιγµή
ενέργειες µερίµνη των οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου,
έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των διαθέσιµων κατά περίπτωση πόρων, µε απόλυτο σεβασµό στα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι βρήκαµε κατατεθειµένα στις Ηνωµένες Πολιτείες 460.000.000 δολάρια, τα οποία
δεν υπήρχαν πουθενά από τους λογαριασµούς των FMS, χρήµατα τα οποία δεν εισέπρατταν ούτε 1 δολάριο τόκο επί δώδεκα
χρόνια. Αυτήν τη στιγµή µε διαγωνισµό εισπράττουµε 8.000.000
τόκους από τα χρήµατα αυτά των κοινών προγραµµάτων στις
Ηνωµένες Πολιτείες και µέρος των χρηµάτων αυτών πληρώνουν
τις ανάγκες που έχουµε στα εξοπλιστικά µας συστήµατα. Παράδοξο µεν, αληθινό δε, στην περίπτωση ειδικά των πιστώσεων για
τα εξοπλιστικά προγράµµατα: Με το ένα τρίτο των πιστώσεων
του προϋπολογισµού του 2011 καταφέραµε και πετύχαµε πέρσι
κάλυψη περισσότερων αναγκών, καθώς µε προϋπολογισµό ύψους 474.000.000 πετύχαµε ανάλωση 472 ή 99,55%, την ίδια
ώρα που το 2011 οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για εξοπλιστικά ήταν 1.6.00.000.000ευρώ και η αντίστοιχη απορρόφηση
360.000.000.
Η συνταγή αυτονόητη και βασισµένη στην κοινή λογική για
εµάς, ξένη ωστόσο στους παλαιότερους κοµµατικούς µηχανισµούς: σεβασµός στον άνθρωπο, στους ανθρώπους του Υπουργείου, στους υπηρεσιακούς παράγοντες, που πονάν και
νοιάζονται το Υπουργείο σαν το σπίτι τους. Τους εµπιστευθήκαµε, τους δώσαµε την πρωτοβουλία των κινήσεων και έφεραν
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Παρακολουθώ τελευταία µία ρητορική από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που ως επίκεντρο της επιχειρηµατολογίας έχει την υφαρπαγή από τις τσέπες των δέκα πολιτών
και την ενίσχυση του ενός, µε περιορισµένη µάλιστα επίδραση
στην ανάπτυξη. Δεχόµαστε µε αγάπη τη µοµφή ότι ενισχύουµε
µόνον ένα εκ των δέκα συµπολιτών µας και µάλιστα τον πιο αδύναµο, όπως οµολογείτε. Δεδοµένων, όµως, των συνθηκών που
παραλάβαµε, αυτό µπορούµε για αρχή. Σίγουρα θα θέλαµε να
βοηθήσουµε περισσότερους από αυτούς και θα το κάνουµε
οπωσδήποτε στα επόµενα χρόνια που έρχονται. Δεν δεχθήκαµε
ποτέ ούτε θα δεχθούµε να ενισχύουµε έναν συµπολίτη µας που
θα έχει ονοµατεπώνυµο, όπως κάνατε εσείς ή συγκαλύψατε όλα
αυτά τα χρόνια, καθώς πάγια τακτική ήταν να γίνεται αφαίµαξη
των δέκα για ενίσχυση ενός µε ονοµατεπώνυµο, όπως Τσουκάτος, Τσοχατζόπουλος, Παπαντωνίου, στις περιπτώσεις της «SIEMENS» της «NOVARTIS» και στα λοιπά όργια διαφθοράς των
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εξοπλιστικών, της υγείας και του φαρµάκου.
Επανερχόµενος όµως στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας του οποίου έχω την τιµή και τη χαρά να προΐσταµαι, θέλω να πω ότι παρουσιάζει αύξηση στις αποδοχές περί το
6,5%, 138 εκατοµµύρια, σε σχέση µε αυτές του 2018, λόγω κυρίως
της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών -του κράτους ως εργοδότη- υπέρ ΕΦΚΑ για το προσωπικό που υπάγεται στο ισχύον καθεστώς του δηµοσίου έως 31 Δεκεµβρίου. Τα κονδύλια για
λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4,15%
ή κατά 20.000.000, η οποία αποσκοπεί κυρίως στην αντιστάθµιση
του αυξηµένου κόστους καυσίµου. Οι πιστώσεις για εξοπλιστικά
προγράµµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 20.000.000 εκατοµµύρια ή περί το 4%, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Συνολικά ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του έτους 2019 είναι
αυξηµένος σε σχέση µε το τρέχον έτος κατά 5,67% ή κατά
178.000.000 ευρώ µε τις τρέχουσες τιµές.
Θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στα συναισθήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και θα µπορούσα
να µιλάω αρκετές ώρες για το ποιο είναι αυτό το ηθικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. Θα ήθελα να πω παράλληλα ότι,
µε τα αναδροµικά που δόθηκαν και καλύψαµε αυτά που εκλάπησαν από τις τσέπες των ενστόλων, καταφέραµε να εκσυγχρονίσουµε στρατιωτικά νοσοκοµεία, να προχωρήσουµε σε συνάψεις
συµφωνιών για τη στήριξη όλων των οπλικών συστηµάτων.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να πω ότι όλα αυτά οφείλονται στην
πραγµατική θυσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων οι
οποίοι εργάζονται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο,
χωρίς ποτέ να έχουν αφήσει πίσω τη σκέψη ότι υπηρετούν το
εθνικό συµφέρον και την πατρίδα.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όµως, είχαµε την ευθύνη και του
Υπουργείου Τουρισµού, όπου η Έλενα Κουντουρά, µε στρατηγική και συγκεκριµένο σχέδιο σε ορίζοντα τετραετίας πέτυχε αύξηση πάνω από 35% τον εισερχόµενο τουρισµό την περίοδο
2015-2018, µε ετήσιους αριθµούς ανάπτυξης διπλάσιους του
µέσου όρου ανάπτυξης.
Κάναµε την Ελλάδα πρωταθλήτρια στον παγκόσµιο τουρισµό.
Πετύχαµε συνεχή ρεκόρ αυξήσεων εννέα εκατοµµυρίων και
πλέον διεθνών επισκεπτών σε απόλυτα νούµερα στην τετραετία.
Το 2018 είναι η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του ελληνικού τουρισµού, µε αυξήσεις που θα αγγίξουν τα 33.000.000 µαζί µε την
κρουαζιέρα και σχεδόν 2.000.000.000 επιπλέον σε έσοδα σε
σχέση µε το 2017.
Η Μαρία Κόλλια, σαν Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ξαναέβαλε τη Μακεδονία και τη Θράκη στο επίκεντρο των διεθνών
εξελίξεων. Απελευθέρωσε µέσω του επενδυτικού νόµου κεφάλαια προς τις επιχειρήσεις της βορείου Ελλάδος. Από το γραφείο
πέρασαν θεσµικοί και επιχειρηµατικοί αντιπρόσωποι, µε αποκορύφωµα να είναι η Κίνα πέρυσι και οι Ηνωµένες Πολιτείες φέτος
οι φιλοξενούµενες χώρες.
Έδωσε ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη της βορείου Ελλάδος και µε τροπολογία της η ΔΕΘ λειτουργεί πλέον µε κριτήρια
ιδιωτικού δικαίου. Ξεκίνησε το πρόγραµµα καταγραφής των µνηµείων του Αγίου Όρους και κυρίως ανοίξαµε την πόρτα της Ελλάδος στους Έλληνες Ποµάκους που είχαν µείνει στην αποµόνωση όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν θα µιλήσω για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ή για την εκπροσώπηση της Μακεδονίας και της Θράκης πλέον σε κάθε Υπουργείο.
Ο Βασίλης Κόκκαλης διετέλεσε Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταφέραµε να παίρνει ο αγρότης τα λεφτά του στην ώρα
του, προγραµµατιζόµενα, χωρίς πρόστιµα και καταλογισµούς
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Καθιερώθηκε η άµεση καταβολή των συνδεδεµένων ενισχύσεων και η αποτελεσµατική χρήση, ώστε να υπηρετούν στοχευµένες πολιτικές ανά κλάδο και προϊόν. Δόθηκε ανακούφιση στο
τεράστιο πρόβληµα των δανειακών υποχρεώσεων του αγροτικού
χώρου. Η ρύθµιση των οφειλών περιλαµβάνει 120% διαγραφή
των τόκων υπερηµερίας των δανείων, διαγραφή προστίµων και
προσαυξήσεων του δηµοσίου, αποπληρωµή σε εκατόν είκοσι δόσεις και διαγραφή του κεφαλαίου ως 60%.
Προωθούµε απόφαση αύξησης των παραβόλων για τις άδειες

2141

χρήσης γεωργικών φαρµάκων, µε σύµφωνη γνώµη των εταιρειών, διασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος
και κίνητρα για την οργάνωση της παραγωγής µεταποίησης σε
νέες καλλιέργειες.
Ο Νίκος Μαυραγάνης στις υποδοµές, βεβαίως µαζί µε τον
Υπουργό και σε συνεργασία µε τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ,
έκανε τον περίφηµο νόµο για τον έλεγχο της αυθαιρεσίας των
εταιρειών που δρούσαν παράνοµα στο χώρο των ταξί. Έγινε
πρωτοποριακή πρόταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων για καταπολέµηση του λαθρεµπορίου της νόθευσης καυσίµων µε έλεγχο, διασταύρωση χρηµατοροών για την αγορά και
πώληση καυσίµων µέσω τροποποιηµένων αλγορίθµων.
Μειώθηκαν κατά 30% τα σοβαρά τροχαία ατυχήµατα µέσω της
ανθρωπιστικής παρέµβασης στον ΚΟΚ και επιτέλους µπήκε το
µάθηµα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία µετά το αποτέλεσµα –αν θυµάµαι καλά, του 1996- της διακοµµατικής επιτροπής που το είχε προτείνει.
Έγινε πάταξη του λαθρεµπορίου και κλοπής του έργου των
µεταφορέων, φορολογική απαλλαγή των ιδιοκτητών απολεσθέντων και κατεστραµµένων οχηµάτων και βεβαίως στα µέσα µαζικής µεταφοράς βλέπουµε για πρώτη φορά να πληρώνονται
εισιτήρια.
Η Μαρία Χρυσοβελώνη ως Υφυπουργός Εσωτερικών προχωρεί την ολοκληρωµένη πολιτική της ισότητας των φύλων για την
αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών και κατόπιν διαβουλεύσεων, έχουν υπογραφεί συµφωνίες µε την ΚΕΔΕ και την
ΕΝΠΕ για το νέο τρόπο συνεργασίας µεταξύ των κρατικών
δοµών για την ισότητα των φύλων και των νέων θεσµοθετηµένων
δηµοτικών και περιφερειακών επιτροπών ισότητας. Βρίσκεται σε
εξέλιξη η καµπάνια ενηµέρωσης σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα η Ελλάδα παίρνει τον πρώτο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
στο θέµα της ισότητας των φύλων.
Ο Κώστας Ζουράρις, σαν Υφυπουργός Παιδείας, προχώρησε
στις κανονιστικές εκείνες διατάξεις για την ελληνόφωνη εκπαίδευση στο εξωτερικό, µε τροπολογίες και µε πολιτικές πρωτοβουλίες.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν είχαµε αποχωρήσει τον Ιούνιο του 2017, του 2018, δεν θα είχε ολοκληρωθεί κανένα από τα παραπάνω βήµατα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν µας είπες για τον Τέρενς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας –Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ναι, κύριε Κυριαζίδη, λέγατε ψέµατα στους συνδικαλιστές της Αστυνοµίας ότι δεν θα
πάρουν ποτέ τα αναδροµικά. Δεν σας άρεσε. Θέλατε να πέσει η
Κυβέρνηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το 2017 το έδωσες άπαξ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γιατί διακόπτετε, κύριε Κυριαζίδη;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εξαπάτησες προσωπικά
τους αστυνοµικούς, τους έκλεψες τα χρήµατα και ήθελες να
πέσει η Κυβέρνηση το 2018. Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία, αυτή
είναι η απάτη. Έτσι θέλατε να πέσει η Κυβέρνηση το 2018 για να
µην προλάβουµε να είµαστε σήµερα στη συζήτηση αυτού του
προϋπολογισµού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για τους ειδικούς φρουρούς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, όχι παρεµβάσεις.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν
θέλατε να πιστωθεί αυτή η Κυβέρνηση την επιτυχία. Προσπαθήσατε και προσπαθείτε µε ανήθικα τεχνάσµατα να αµαυρώσετε
την προσφορά στον τόπο.
Πότε ακριβώς καταθέσατε την πρόταση δυσπιστίας, αν θυµάστε; Θα σας πω. Την επόµενη ώρα της υπερψήφισης των προαπαιτουµένων, λίγες µόλις ηµέρες από τη έγκριση από τους
ευρωπαίους εταίρους του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου, το
οποίο και ενέκρινε την έξοδο της χώρας από την αυστηρή επιτροπεία.
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Πότε ακριβώς επιλέξατε να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας;
Γιατί το κάνατε; Για τις Πρέσπες; Όχι βέβαια. Γιατί δεν θέλατε
να πιστωθεί η Κυβέρνηση αυτή την επιτυχία. Αποφασίσατε να
προχωρήσετε σε ένα πολιτικό τέχνασµα, έναν αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης µε αφορµή τις Πρέσπες. Πείτε στον ελληνικό λαό, είστε υπέρ της βόρειας Μακεδονίας ναι ή όχι; Είναι
ή όχι η κ. Μπακογιάννη ο εµπνευστής του τίτλου «βόρεια Μακεδονία»;
Δεν θα σας επιτρέψουµε να σπείρετε διχόνοια, ανασφάλεια
και φόβο, όπως κάνατε κατά κόρον στο παρελθόν. Προτιµήσατε
να διχάσετε τον ελληνικό λαό και να τον παραπληροφορήσετε,
προκειµένου να αλλάξετε την πολιτική ατζέντα. Ποιος άραγε πιστεύει πως ο τερµατισµός της εποχής των µνηµονίων θα µπορούσε να ανακληθεί; Ουδείς.
Το σχέδιο της οικονοµικής ανάτασης είχε ήδη δροµολογηθεί
και δεν αντέχατε πολιτικά αυτή την εξέλιξη. Δεν αντέχατε τη θετική για τον τόπο απόφαση, στην οποία δεν ήσασταν εσείς πρωταγωνιστές, αλλά οι άλλοι. Εµείς ήµασταν οι πρωταγωνιστές.
Και ήταν τότε η στιγµή που, αρκετοί πρόθυµοι να συγκυβερνήσουν, περίµεναν στη γωνία, αρκεί βέβαια να έβγαιναν από τη
µέση οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για να πέσει η Κυβέρνηση. Θέλατε
να αποχωρήσουµε πριν δρέψουµε τους καρπούς των προσπαθειών µας. Δεν αντέχατε να βλέπετε την επιτυχηµένη ολοκλήρωση µιας έντιµη συνεργασίας προς όφελος του τόπου να
παίρνει σάρκα και οστά. Για αυτό προκαλέσατε την κοινή γνώµη
και συσκοτίσατε την αλήθεια και τα καταφέρατε σε ένα βαθµό.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, πληρώσαµε τη µάχη µας αυτή
και είχαµε και απώλειες. Παρ’ όλα αυτά επιδείξαµε υποµονή. Δοκιµάσαµε τις αντοχές µας. Αποδεχθήκαµε πως είµαστε ακόµη
δυνατοί και τα οικονοµικά γεγονότα µας δικαιώνουν, διότι παραµείναµε στο τιµόνι της χώρας συγκυβερνώντας µε το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν αφήσαµε σε κανένα την ευκαιρία να καπηλευτεί τις δικές µας
πολιτικές θυσίες, το δικό µας αγώνα, προκειµένου να φτάσουµε
σήµερα στη σύνταξη και υπερψήφιση του πρώτου µεταµνηµονιακού προϋπολογισµού της χώρας.
Φτάνουµε, λοιπόν, σε ένα σηµείο που ένα µεγάλο µέρος της
αποστολής µας έχει ολοκληρωθεί, τουλάχιστον στο οικονοµικό
σκέλος. Όταν θα έρθει το εθνικό θέµα, θα δούµε ποιος θα πάρει
εθνική θέση και θα δούµε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Εµείς
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είµαστε εδώ και ο ελληνικός λαός θα µας κρίνει.
Λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα µετατρέψουν τον τόπο σε Βενεζουέλα. Εγώ ένα έχω να πω στον ελληνικό
λαό κλείνοντας. Αν αναλάβει η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, µε τα στελέχη της ακροδεξιάς που έχετε µαζέψει και µε την µετατροπή ενός δηµοκρατικού
κόµµατος σε πολιτικό βραχίονα εγκληµατικής οργάνωσης, το σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνετε την Ελλάδα Βενεζουέλα, αλλά θα
την κάνετε σίγουρα Κολοµβία.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, κύριε Κυριαζίδη, σας
παρακαλώ. Κάνατε επανειληµµένες διακοπές αναιτίως, ενώ µίλαγε ο Πρόεδρος. Σας άφησα, εξελίχθηκε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, αναφέρθηκε προσωπικά σε
εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν σας έθιξε σε κάτι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, αναφέρθηκε προσωπικά και
είπε πως είπαµε ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι λέτε τώρα; Αναφέρθηκε
αφού κάνατε τις διακοπές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, λέει ότι εξαπατήσαµε. Τι εξαπάτησα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Κυριαζίδη. Είχατε κάνει και τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου έχει αποσταλεί η εξής επιστολή:
«Αξιότιµε, κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνουµε ότι ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Θεοχάρης Αθαν. Θεοχάρης (Χάρης)
σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 16 παράγραφος 1 και 5 του
Κανονισµού της Βουλής προσχωρεί και εντάσσεται την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας». Η επιστολή είναι από
τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Στο σηµείο αυτό η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται
στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι! Ησυχία! Εντάξει, τελείωσε αυτό.
Δίνω τον λόγο στον Γενικό Γραµµατέα του ΚΚΕ και Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας κ. Δηµήτριο Κουτσούµπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Η
συζήτηση που παρακολουθούµε όλες αυτές τις µέρες αποτελεί
µάλλον πρόκληση για τη νοηµοσύνη όλων µας.
Τι λέτε τόσο εσείς της Κυβέρνησης όσο και εσείς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στον ελληνικό λαό, που αγωνιά για να διασφαλίσει ακόµα και τους όρους µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης;
Του λέτε ότι είναι µοιραίο να ζήσει όπως ζει σήµερα για πάρα
πολλά χρόνια ακόµα, ότι δεν πρέπει να έχει µεγάλες απαιτήσεις
και ότι πρέπει να είναι και ικανοποιηµένος, γιατί θα µπορούσαν
να εφαρµοστούν ακόµα και πιο επώδυνα µέτρα.
Λέτε, για παράδειγµα, ότι οι συνταξιούχοι, που έχασαν ήδη
πάνω από το 1/3 της κύριας και πάνω από τη µισή της επικουρικής σύνταξης, πρέπει περίπου να πανηγυρίζουν, γιατί µετά από
τόσους αγώνες και δικαστικές προσφυγές, θα παγώσουν οι συντάξεις τους, δηλαδή θα µειωθούν λίγο, αφού θα ανέβει ο πληθωρισµός. Τους λέτε κατάµουτρα ότι για να µην κοπούν και άλλο
οι παλιές συντάξεις, πρέπει να κοπούν οι νέες, να µη δοθεί η κρατική επιδότηση των ασφαλισµένων για τα φάρµακα ή για τα σχολικά γεύµατα.
Στην ουσία, λέτε στον λαό ότι κάθε φορά πρέπει να διαλέξει
ποια ανάγκη του θα θυσιάσει για να συνεχίσετε εσείς απρόσκοπτα να στηρίζετε την ανάκαµψη των κερδών κάποιων επιχειρηµατικών οµίλων. Ο κοινός στόχος σας είναι να καλλιεργήσετε
στον λαό την αναµονή, τη µείωση των απαιτήσεων, την αντίληψη
ότι βρισκόµαστε δήθεν σε έναν µονόδροµο και ότι δήθεν δεν
µπορεί να γίνει και τίποτα άλλο.
Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί το κάλεσµα του ΣΥΡΙΖΑ να ατενίσουµε µε αισιοδοξία το µέλλον, γιατί ήρθε η ανάκαµψη των κερδών του κεφαλαίου και το δήθεν νέο παραγωγικό µοντέλο της
εξωστρέφειας. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί και η κριτική της Νέας
Δηµοκρατίας, που µιλά για ανεύθυνη Κυβέρνηση που τάχα δεν
προωθεί αποτελεσµατικά τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις υπέρ
του κεφαλαίου.
Όλοι ξέρουµε πλέον από την ίδια µας την πείρα ότι η ανάκαµψη των κερδών του µεγάλου κεφαλαίου, ιδιαίτερα στους εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο τουρισµός και η ναυτιλία, βασίζεται
σε τσάκισµα εργατικών δικαιωµάτων, σε κοµµένους µισθούς και
στην ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης. Όλοι ξέρουµε πως
τα λαϊκά στρώµατα σηκώνουν ένα βουνό από φόρους, την ώρα
που οι όµιλοι καταβάλλουν λιγότερο από 6% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Όλοι ξέρουµε ποιον χτυπούν οι κυβερνητικές
µεταρρυθµίσεις, για τις οποίες βιάζεται να υλοποιηθούν η Νέα
Δηµοκρατία.
Εµείς καλούµε τον λαό να γυρίσει την πλάτη σε αυτή την κάλπικη πόλωση, να απαιτήσει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, να
οργανώσει τη δική του αντεπίθεση µε το ΚΚΕ µπροστά. Λέµε ότι,
διαλέγοντας το περιβόητο δήθεν µικρότερο κακό, θα πηγαίνουµε
από το κακό στο χειρότερο και αυτό φαίνεται µέσα και από τις
προβλέψεις του φετινού προϋπολογισµού.
Ο κ. Τσίπρας µάς λέει πως τα δύσκολα τέλειωσαν, πως τον Αύγουστο ήρθε τοµή στην ελληνική κοινωνία, γιατί τέλειωσαν τα
µνηµόνια. Μας λέει πως η νέα σελίδα της µεταµνηµονιακής ανάπτυξης είναι για όλους, γιατί τάχα ανακτήσαµε την κυριαρχία µας
και µπορούµε να χαράξουµε το µέλλον µας µε έναν τρόπο που
να ικανοποιεί όλους. Λίγο ακόµα και θα αναφωνήσει µαζί µε τον
φίλο του, τον Αµερικανό Πρέσβη, το «η Ελλάδα στους Έλληνες».
Λέτε στον ελληνικό λαό πως έρχεται ανάπτυξη, που είναι δυνητικά φιλολαϊκή, αρκεί να τη διαχειριστείτε, βέβαια, εσείς και
όχι η επάρατη Δεξιά, που δεν έχει τις δικές σας κοινωνικές ευαισθησίες.
Όµως, ο κόσµος ξέρει πλέον από fake news, καταλαβαίνει
πότε τον κοροϊδεύουν µέσα στα µούτρα του. Καταλαβαίνει πως
υπόσχεστε «φύκια για µεταξωτές κορδέλες» και γι’ αυτό δεν θα
σας αφήσει σε χλωρό κλαρί.
Γι’ αυτό αναγκάζεστε να κουβαλάτε µαζί σας, κύριε Τσίπρα και
κύριοι της Κυβέρνησης, κλακαδόρους να σας επευφηµούν, γι’
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αυτό και ξαναφέρνετε αστυνοµικές «αύρες». Τα γεγονότα είναι
πεισµατάρικα πράγµατα και αρκεί να τα δει κανείς λίγο ψύχραιµα
για να αποκαλυφθεί το µέγεθος της πολιτικής απάτης.
Λέτε πως τα µνηµόνια ήταν µία παρέκκλιση από την κανονικότητα της Ευρώπης της ανάπτυξης, της Ευρώπης της δικαιοσύνης και πως τώρα ήρθε η ώρα για να επανέλθουµε σε αυτή.
Προσπαθείτε να κρύψετε την ταξική πραγµατικότητα. Η πολιτική
της φθηνής εργατικής δύναµης είναι η κεντρική πολιτική κατεύθυνση που υλοποιείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερά και διαχρονικά, από τις µεταρρυθµίσεις του Σρέντερ στη
Γερµανία, που µετρούν ήδη είκοσι χρόνια πλέον, µέχρι τις µεταρρυθµίσεις του πολιτικού σας συµµάχου Μακρόν σήµερα στη Γαλλία.
Σε όλες τις περιπτώσεις η πολιτική της ανταγωνιστικότητας
των µονοπωλιακών οµίλων απαιτεί επίθεση στα δικαιώµατα µόνο
των εργαζοµένων, µείωση µισθών, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση συντάξεων και κοινωνικού κράτους, απολύσεις στο δηµόσιο, διαρθρωτικές αλλαγές και όλα
αυτά υποτίθεται για να διευκολύνουν τις επενδύσεις.
Όποια πλευρά της εφαρµοζόµενης οικονοµικής πολιτικής και
αν δει κανείς οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργαζόµενοι χάνουν για να κερδίσουν κάποια µονοπώλια. Δεν ισχύει, όπως
λέτε, ότι παντού σε όλες τις χώρες τα τελευταία είκοσι χρόνια
κυριαρχεί η επάρατη Δεξιά, που δήθεν µόνο αυτή παίρνει τέτοια
µέτρα. Τα ίδια µέτρα φέρνουν και οι φίλοι σας οι σοσιαλδηµοκράτες µαζί µε τους χριστιανοδηµοκράτες στη Γερµανία, οι σοσιαλιστές και οι κεντρώοι στη Γαλλία, οι εργατικοί στη Βρετανία
και πάει λέγοντας. Ό,τι χρώµα -ροζουλί, γαλάζιο, πράσινο- ό,τι
και αν βγάλει η κάλπη, τα µέτρα είναι πάντα εκεί.
Θα µας ρωτήσετε: «Μα, καλά, δεν υπάρχουν διαφορές; Υπάρχουν. Όµως, είναι µόνο διαφορές για το πώς θα εξυπηρετηθούν
καλύτερα τα συµφέροντα του εγχώριου και ξένου µεγάλου κεφαλαίου. Τα µνηµόνια ήταν εξειδίκευση αυτής της ταξικής πολιτικής στην Ελλάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν ξηλώνονται
και δεν πρόκειται να ξηλωθούν τα µνηµόνια και οι βασικοί νόµοι
τους από κανέναν σας που συµµετείχατε ή επιδιώκετε να συµµετέχετε σε τέτοιου είδους κυβερνήσεις.
Αν αφήσουµε τα δικά σας παχιά λόγια και δούµε την πραγµατικότητα του λεγόµενου µεταµνηµονιακού προϋπολογισµού σας
και της υποτιθέµενης δίκαιης ανάπτυξης που έρχεται, θα δούµε
πως παραµένει το σύνολο των µνηµονιακών ρυθµίσεων που ψηφίστηκαν όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Η µεταµνηµονιακή σας ανάπτυξη βασίζεται πάνω στα θρυµµατισµένα δικαιώµατα που διαµόρφωσαν τα µνηµόνια. Αυτή είναι η
σκληρή πραγµατικότητα, την οποία δεν µπορείτε πλέον να κρύψετε από κανέναν. Το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων έχει
πέσει στο µισό. Οι µισθοί παραµένουν στα επίπεδα που διαµορφώθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, µειωµένοι σχεδόν κατά 20%,
ενώ η µερική απασχόληση έχει γίνει νόρµα, ειδικά για τους νέους
και τις νέες.
Καλείτε τους εργαζόµενους να χειροκροτήσουν τα µεγάλα
πλεονάσµατα που έχετε πετύχει, συσκοτίζοντας πως αυτά δηµιουργήθηκαν, ρουφώντας το δικό τους αίµα.
Τι να πούµε µε την εκτόξευση των έµµεσων φόρων, τις περικοπές στις κρατικές δαπάνες, τη µείωση έως και κατάργηση του
όποιου αφορολόγητου υπήρξε, τις δραµατικές περικοπές στις
συντάξεις; Δηλαδή, όλα τα µέτρα που ψηφίσατε µαζί, ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΝΕΛ, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, παραµένουν και αποτελούν
το καύσιµο για τα θηριώδη δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα και τα
κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων.
Τι από όλα αυτά θα αλλάξει στη µεταµνηµονιακή περίοδο που
µας υπόσχεστε; Μήπως θα ανέβουν οι συντάξεις; Μήπως οι µισθοί θα επανέλθουν στα επίπεδα που είχαν πριν την κρίση;
Μήπως θα µειωθούν ουσιαστικά οι φόροι, ο ΦΠΑ, ο φόρος στο
πετρέλαιο; Μήπως θα αυξηθούν οι δαπάνες στη δηµόσια υγεία;
Μη βαυκαλίζεστε, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε Πρωθυπουργέ, που, παρότι δεν είστε στην Αίθουσα, ελπίζω να ακούτε.
Το συνηθίζετε, άλλωστε, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, αυτά τα
χρόνια, να µην βρίσκεστε σε αυτή την Αίθουσα, παρά µόνο όταν
µιλάτε εσείς στο τέλος.
Ο ελληνικός λαός δεν είναι κουτός. Έχει αρχίσει να καταλα-
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βαίνει πως η ανάπτυξη είναι θετική µόνο για σας και για τα πολιτικά αφεντικά σας, τους µονοπωλιακούς οµίλους, στους οποίους
δεν κουράζεστε να µοιράζετε συνεχώς και νέα δώρα.
Ισχυρίζεστε ότι ανακτήσετε την εθνική µας κυριαρχία. Έτσι κι
αλλιώς, όµως, στην ίδια όχθη -ενάντια στο λαό- βρίσκεται και η
εγχώρια άρχουσα τάξη και οι ξένοι δανειστές.
Εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει και µάλιστα πιο ενισχυµένη. Δηµοσιονοµική εποπτεία έχουν όλα τα κράτη-µέλη, ειδικά στο πλαίσιο της ΟΝΕ και
της ζώνης του ευρώ. Οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις µε την Ιταλία
φωτίζουν του λόγου το αληθές. Η περίπτωση, όµως, της χώρας
µας είναι χειρότερη. Η εποπτεία συνεχίζει να είναι ενισχυµένη κι
όσο κι αν προσπαθείτε να το κρύψετε, έχετε υπογράψει πως θα
υλοποιήσετε συγκεκριµένα µέτρα το επόµενο διάστηµα και συνεπώς κρίνεστε και επ’ αυτών.
Το παράρτηµα της συµφωνίας του Αυγούστου αποδεικνύει
πως «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Άρα
το µνηµόνιο µε νέα µέτρα, που υποχρεώνεται η χώρα να υλοποιήσει, είναι εδώ, πανταχού παρόν. Τα µέτρα που έχετε ήδη υπογράψει στην τρίτη αξιολόγηση, αλλά και γενικότερα, εκτείνονται
πολύ µετά το 2019.
Κάνετε ό,τι µπορείτε για να ισοπεδώσει η άρχουσα τάξη το εισόδηµα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Έχετε υπογράψει
για θηριώδη πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους 3,5% του ΑΕΠ για
τα επόµενα πέντε χρόνια και µέχρι το 2060 έχετε υπογράψει για
πλεονάσµατα που ξεπερνούν το 2%, στα επίπεδα που προβλέπει
και η ευρωπαϊκή δηµοσιονοµική συνθήκη, η οποία δεσµεύει κάθε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύει πως η δηµοσιονοµική εποπτεία είναι διαρκής και δεν θα σταµατήσει ποτέ. Αποδεικνύει, επίσης, πως δεν πετύχατε κανενός είδους ουσιαστική
ελάφρυνση χρέους, παρά τις ποµπώδεις διακηρύξεις σας.
Όµως, η οικονοµική πολιτική που χαράσσετε, ήταν και παραµένει δικιά σας. Ήταν και παραµένει η πολιτική που έχουν ανάγκη
οι όµιλοι για να θωρακίσουν τα δικά τους κέρδη. Τα µνηµόνια
ήταν όλα σαν να τα είχε γράψει ο ίδιος ο ΣΕΒ και οι υπόλοιπες,
βέβαια, εργοδοτικές οργανώσεις. Η δική σας Ελλάδα, η Ελλάδα
του κεφαλαίου, για να επιζήσει, πατά πάνω στην Ελλάδα του ελληνικού λαού, που στενάζει, για να θωρακίζονται τα κέρδη µεγάλων επιχειρήσεων, µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Για αυτό
και κανείς δεν φωνάζει για την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, άλλωστε, ο βολικός αποδιοποµπαίος τράγος.
Στην πραγµατικότητα ο προϋπολογισµός φωτίζει την κλιµάκωση των αντιλαϊκών µέτρων το επόµενο διάστηµα.
Τα έσοδα του προϋπολογισµού υπολογίζονται αυξηµένα κατά
500 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα ακόµα και από τους στόχους
που εσείς είχατε θέσει στο τελευταίο µεσοπρόθεσµο στα 53,7
δισεκατοµµύρια ευρώ, που, βέβαια, πέφτουν πάλι πάνω στα συνηθισµένα υποζύγια, στα εργατικά λαϊκά στρώµατα.
Πανηγυρίζετε, γιατί πετυχαίνετε ένα πλεόνασµα ύψους πάνω
από 7 δισεκατοµµύρια, αυξηµένο ακόµα και από τους δυσθεώρητους στόχους που είχατε θέσει στο µεσοπρόθεσµο. Έχετε
φτάσει, µάλιστα, σε τέτοια επίπεδα θράσους, ώστε δεν διστάζετε
να παραδεχτείτε ότι το πραγµατικό πλεόνασµα είναι 3,5% και
πως απλά επιστρέφετε πίσω περίπου 1 δισεκατοµµύριο, µε τη
µορφή ορισµένων επιδοµάτων, σε οµάδες της πιο ακραίας φτώχειας. Θέλει κάτι περισσότερο από θράσος να µιλάτε για αντίµετρα, όταν ο προϋπολογισµός ξεχειλίζει από πραγµατικά αντίµετρα νέας κρατικής βοήθειας στο µεγάλο κεφάλαιο, όπως, για
παράδειγµα, το 1,1 δισεκατοµµύριο περίπου ευρώ µόνο για τις
απαλλαγές ή τις µειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµων και άλλων πρώτων υλών, µόνο, βέβαια, για εφοπλιστές,
βιοµηχάνους, αεροπορικές εταιρείες, µεγαλοξενοδόχους και µεγάλες ιδιωτικές κλινικές.
Πανηγυρίσατε γιατί δεν προχωρήσατε στη χαριστική βολή στις
παλιές συντάξεις. Όµως, την ίδια ώρα παγώσατε τις νέες για µία
τετραετία, οδηγώντας αυτές σε πραγµατική µείωση της τάξης
του 10%.
Προσπαθείτε να πείσετε τους εργαζόµενους πως τα ελάχιστα
ψίχουλα που δίνετε, είναι ανακούφιση και κοινωνική δικαιοσύνη.
Τώρα τι να πούµε; Αιδώς Αργείοι. Το έχουµε πει πολλές φορές.
Δεν νοµίζω ότι και να το πούµε άλλη µία φορά θα ιδρώσει το αυτί
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σας. Είναι ντροπή να συσκοτίζετε πως αυτό που µοιράζετε στο
λαό είναι λιγότερο από 1 δισεκατοµµύριο, όταν ο προϋπολογισµός είναι 55 δισεκατοµµύρια και όταν το πλεόνασµα είναι 7 δισεκατοµµύρια. Είναι ντροπή να µιλάτε για αναδιανοµή υπέρ του
λαού, όταν µόνο από το ΦΠΑ υπολογίζετε πως θα εισπράξετε
800 εκατοµµύρια ευρώ, περισσότερα ακόµα και από τους στόχους που είχατε θέσει, σε βάρος, βέβαια, των εργαζοµένων. Και
έχετε το θράσος να µιλάτε για ανακούφιση, όταν αυτά που δίνετε, δεν µπορούν να καλύψουν ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες
των εργαζοµένων, τις απώλειες των τελευταίων ετών.
Έχετε το θράσος να κάνετε λόγο για αύξηση του µέσου µισθού κατά 1,4%. Είναι τουλάχιστον πρόκληση. Είναι τουλάχιστον
πρόκληση την ώρα που ο µισθός έχει υποχωρήσει πάνω από
20%, να εµφανίζετε µία ισχνή αύξηση των 80 λεπτών τη µέρα προ
φόρων σαν αύξηση. Είναι πρόκληση την ώρα που οι φόροι κατατρώνε το λαϊκό εισόδηµα, να κοµπάζετε για µία τέτοια αύξηση.
Επίσης, είναι ντροπή να µιλάτε για στήριξη των αγροτών από
την Κυβέρνησή σας. Η ίδια αντιλαϊκή πολιτική εντείνεται απέναντι
και στη µικροµεσαία αγροτιά για την εξασφάλιση της κερδοφορίας, της χρηµατοδότησης αυτής της κερδοφορίας και της πολλαπλής στήριξης των λίγων κερδοσκόπων.
Για αυτό και απέναντι στην αντιλαϊκή σας πολιτική, εκτός από
τους εργατοϋπάλληλους, τους συνταξιούχους, θα έχετε και τους
µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Το οργανωµένο τους
κίνηµα, το οποίο συντονίζεται πανελλαδικά στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, συµµετέχει στα σηµερινά
συλλαλητήρια ενάντια στον προϋπολογισµό του 2019. Βγάζει τα
τρακτέρ στους δρόµους και έπεται συνέχεια στον αγώνα για την
επιβίωσή τους και την παραµονή τους στην παραγωγή.
Τα λεγόµενα του Πρωθυπουργού περί µάχης για δίκαιη χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Συνόδου
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΑΠ, αποτελούν πολιτική απάτη. Όλοι µαζί οι κυβερνώντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
είτε ευρωσκεπτικιστές είτε ευρωλάγνοι, συµφωνώντας ή διαφωνώντας, υπηρετούν τον ανταγωνισµό για το κέρδος µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και στην αγροτική παραγωγή. Οι
προτεραιότητες αυτής της λυκοσυµµαχίας δεν έχουν καµµία
σχέση µε τις προτεραιότητες της µεγάλης πλειοψηφίας των µικροµεσαίων αγροτών.
Κανείς δεν πρέπει να παρασυρθεί από τους νέους γύρους
δήθεν µαχών, αγώνων και διαπραγµατεύσεων των κυβερνώντων.
Ο προϋπολογισµός σας προωθεί αυτήν την καπιταλιστική ανάπτυξη, τη συγκέντρωση συνεχώς της παραγωγής, την κερδοφορία του βιοµηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου.
Χρησιµοποιεί χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων, τις άµεσες ενισχύσεις, το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ, µε χρήµατα που
αντλούνται από την άµεση και έµµεση υπερφορολόγηση και της
εργατικής τάξης και άλλων λαϊκών στρωµάτων, των αγροτών,
των επαγγελµατο-βιοτεχνών και καρπώνονται κυρίως οι µεγάλες
καπιταλιστικές εκµεταλλεύσεις και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις
και οι µεταποιητικές µονάδες και οι µεγαλοϊδιοκτήτες γης, υποταγµένοι στο βιοµηχανικό και τραπεζικό κεφάλαιο που θέλει να
έχει όλο και περισσότερες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων.
Σταγόνες πάνε στους αγρότες κυρίως της µικροµεσαίας αγροτιάς, που αγωνίζονται µόνο για να επιβιώσουν. Το µέρος της κοινοτικής χρηµατοδότησης που αφορά τους αγρότες και τους
αυτοαπασχολούµενους, δεν µπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες
του ανταγωνισµού από τα µονοπώλια και την επιβάρυνση από
την αστική πολιτική για τη µεγάλη πλειοψηφία τους. Είναι ντροπή
να µιλάτε για δικαιοσύνη και κοινωνική αναδιανοµή όταν βαφτίζετε ως πλούσιο τον κάθε ένα που έχει εισόδηµα πάνω από 9.000
ευρώ τον χρόνο και τον υποχρεώνετε να βάλει βαθιά το χέρι στην
τσέπη. Και είναι ντροπή, γιατί ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει πλούτος, κύριοι της Κυβέρνησης. Ο πλούτος βρίσκεται στους µεγαλοµετόχους των επιχειρήσεων, σε εφοπλιστές, σε βιοµηχάνους,
σε τραπεζίτες.
Σας προκαλούµε να µας απαντήσετε: Γιατί µεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν µόλις το 5% του προϋπολογισµού και ο λαός
όλο το υπόλοιπο; Πόσο φόρο πληρώνουν οι φίλοι σας οι εφοπλι-
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στές, πόσο οι βιοµήχανοι; Γιατί αποφασίσατε πως αυτούς πρέπει
να τους ενισχύσετε και άλλο, ακόµα περισσότερο, µειώνοντας
τη φορολογία τους;
Φυσικά, δεν περιµένουµε καµµία ουσιαστική απάντηση από
εσάς, κύριοι της Κυβέρνησης, ή από τον κύριο Πρωθυπουργό.
Ίσως κάποιο ειρωνικό σχόλιο, σαν αυτά που συχνά-πυκνά κάνετε,
πως αυτοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα λεφτά τους για την
ανάπτυξη, ενώ οι εργαζόµενοι εάν πάρουν έστω 2.000 ευρώ θα
τα σπαταλήσουν.
Εξίσου ψευδεπίγραφο είναι το επιχείρηµά σας πως επανήλθαµε στην κανονικότητα µιας ανάπτυξης που θα είναι διαρκής
και σταθερή. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι τελείως διαφορετική. Οι εγχώριες τράπεζες είναι γίγαντες µε πήλινα πόδια. Τα
κόκκινα δάνεια απειλούν ευθέως το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα
και η πιθανότητα κατάρρευσης του τραπεζικού συστήµατος είναι
προ των πυλών. Γι’ αυτό, άλλωστε, ετοιµάζετε νέο πακέτο στήριξης των τραπεζών µε κρατικά χρήµατα, ενώ ταυτόχρονα θα κλιµακώσετε την επίθεση στα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά µε
πολλαπλασιασµό των κατασχέσεων των λαϊκών κατοικιών. Με
αυτό τον τρόπο θα υποχρεώσετε τους εργαζόµενους να ξεζουµιστούν κυριολεκτικά για να αποπληρώνουν τις τράπεζες.
Παράλληλα, σε ολόκληρο τον κόσµο οι ενδείξεις για νέα εκδήλωση οικονοµικής κρίσης συσσωρεύονται. Το πρόβληµα της
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου δεν λύθηκε και δεν µπορεί να
λυθεί µε κάποιον εύκολο ή άµεσο τρόπο. Όλοι οι διεθνείς οργανισµοί προειδοποιούν πως η κατάσταση µπορεί να επιδεινωθεί
πολύ και απότοµα.
Σε αυτές τις συνθήκες µοναδική λύση για το κεφάλαιο, σε ολόκληρο τον κόσµο, είναι η ποικιλόµορφη αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, είτε µε άµεση µείωση ξανά
των µισθών που διασφαλίζει φτηνότερη εργατική δύναµη, είτε µε
ιδιωτικοποιήσεις στην παιδεία, στην υγεία, σε κοινωνικές υπηρεσίες που φορτώνουν, βεβαίως, νέα βάρη πάλι στις λαϊκές οικογένειες, είτε τσακίζοντας τους πάλαι ποτέ µεσαίους, όπως αποκαλείτε όποιους δεν βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης -για
να εξηγούµαστε- ώστε να βρεθούν πάλι νέες πηγές στήριξης της
κερδοφορίας των µεγάλων.
Σε ολόκληρο τον κόσµο, διαχρονικά, η πλευρά σας, σε αυτή
τη φάση αυτού του ταξικού πολέµου που έχει εξαπολύσει, επιτίθεται και σε µισθωτούς και σε αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες, επιστήµονες, αγρότες, σε συνταξιούχους. Παράλληλα,
όλα τα κέντρα του καπιταλισµού προσπαθούν να φορτώσουν τα
βάρη αυτής της κρίσης το καθένα στον εκάστοτε αντίπαλό του,
µε κάθε λογής µέτρα. Όµως, είναι τελικά όλα ατελέσφορα. Οι
αντιθέσεις ανάµεσα σε οµίλους, σε κράτη, σε ιµπεριαλιστικές
συµµαχίες, αλλά και στο εσωτερικό όλων αυτών, συνεχώς αυξάνονται.
Η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, για παράδειγµα, δυναµιτίζει κυριολεκτικά την περιοχή και αυξάνει την
αστάθεια. Στη γειτονιά µας ο ρόλος που έχετε αναλάβει, ο γεωπολιτικός µεντεσές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, εκθέτει τη χώρα σε
νέους κινδύνους πολύ πιο άµεσα από ό,τι πριν. Η όλο και βαθύτερη εµπλοκή της Ελλάδας ως σηµαιοφόρου στα ΝΑΤΟικά σχέδια, απειλεί άµεσα και την οικονοµία της χώρας.
Δεν βλέπετε ή κάνετε ότι δεν βλέπετε, πως διεθνώς το καπιταλιστικό σύστηµα κινείται προς µία νέα κρίση, µια κρίση που µία
οικονοµία τόσο ανοικτή όσο η ελληνική, ατµοµηχανή της οποίας
είναι ο τουρισµός και οι διεθνείς µεταφορές, έχει την προοπτική
να τη γονατίσει. Η ανέφελη πορεία προς τον ουρανό της καπιταλιστικής ανάπτυξης που υπόσχεστε, είναι ένα ακόµα από εκείνα
τα ανυπόφορα ψέµατά σας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Τσίπρα, την ίδια στιγµή, ενώ η
Κυβέρνησή σας υλοποιεί, χωρίς ταλαντεύσεις, την αντιλαϊκή πολιτική και διαµορφώνει µε αλλεπάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες ένα ακόµη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση
επενδύσεων και τη δράση επιχειρηµατικών οµίλων, η Νέα Δηµοκρατία εµφανίζεται ως ο χρησιµότερος αντίπαλός σας. Η Νέα
Δηµοκρατία υποτίθεται ότι επιτίθεται στη δική σας πολιτική, κάνοντας λόγο -µαζί µε όλα τα άλλα κόµµατα του ευρωµονόδροµου
εδώ µέσα- για λαθεµένο µείγµα της ασκούµενης κυβερνητικής
πολιτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπενθυµίζουµε, φυσικά, ότι τόσο αυτή, όσο και τα άλλα κόµµατα, ψήφισαν και αποδέχτηκαν το δικό σας τρίτο µνηµόνιο. Στην
πραγµατικότητα η κριτική της Νέας Δηµοκρατίας αφορά τον
τρόπο µε τον οποίον θα ικανοποιηθούν πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά οι ίδιες οι ανάγκες του κεφαλαίου.
Φωνάζει στο µεγάλο κεφάλαιο πως είναι καλύτερος διαχειριστής για την επερχόµενη καπιταλιστική ανάπτυξη, πως µπορεί
να υλοποιήσει -λέει- πιο αποτελεσµατικά τα απαιτούµενα µέτρα.
Σε τελευταία ανάλυση, η αντιπαράθεσή σας είναι µια επιλογή
ανάµεσα στον καλύτερο δήµιο, γιατί ο διαχειριστής της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής του κεφαλαίου, που λέγεται «αστική κυβέρνηση», είναι πραγµατικός δήµιος για τους εργαζόµενους.
Γι’ αυτό και θα οξύνετε τη µεταξύ σας κάλπικη αντιπαράθεση
όσο πλησιάζουµε στις εκλογές, γιατί δίνετε και οι δυο εξετάσεις
µε δύσκολο θέµα: ποιος είναι ο ικανότερος διαχειριστής για τα
συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, ποιος µπορεί να ενσωµατώσει καλύτερα τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Απέναντι στη µιζέρια της δικής σας καπιταλιστικής ανάπτυξης
-µε τις διάφορες, βέβαια, παραλλαγές της- βρίσκεται η πρόταση
του ΚΚΕ. Η πρότασή µας είναι ρεαλιστική, αναγκαία, γιατί ικανοποιεί το σύνολο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, γιατί παίρνει
υπόψιν τις δυνατότητες που παρέχει η ίδια η επιστήµη, η έρευνα,
η τεχνολογία, τις µεγάλες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της
χώρας οι οποίες υπάρχουν αντικειµενικά.
Έχουµε µία µεγάλη διαφορά µε όλους εσάς, µε όλα τα κόµµατα. Εσείς υποτάσσετε την όποια οικονοµική σας πολιτική στις
ανάγκες της πάση θυσίας θωράκισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Το αποτέλεσµα αυτών των θέσεών σας είναι να αξιοποιούνται µόνον αυτές που µπορούν να καταστήσουν ελκυστικές τις
επενδύσεις τους, µοναδικό κριτήριο των οποίων είναι όχι µόνο η
διασφάλιση, αλλά και η µεγέθυνση αυτού του κέρδους για τους
λίγους.
Το δικό µας κριτήριο είναι οι ίδιες οι λαϊκές ανάγκες και δεν
σταµατάµε να εξηγούµε πως προϋπόθεση για να λειτουργήσει η
κοινωνία µε αυτόν τον τρόπο, είναι να απαλλαγεί οριστικά από
την καπιταλιστική ιδιοκτησία, από το καπιταλιστικό κέρδος που
αποτελεί την πηγή όλων των λαϊκών δεινών.
Προϋπόθεση είναι τα κλειδιά της οικονοµίας να περάσουν
πραγµατικά στα χέρια των εργαζοµένων, του λαού, να οργανωθεί η οικονοµία και η παραγωγή µε µοναδικό γνώµονα την ικανοποίηση των µεγάλων λαϊκών αναγκών.
Η κοινωνικοποίηση, για παράδειγµα, των πλουτοπαραγωγικών
πηγών, των υποδοµών, των µέσων παραγωγής, η αξιοποίηση του
κεντρικού επιστηµονικού σχεδιασµού για την οργάνωση όλων
αυτών και ο εργατικός, ο λαϊκός έλεγχος για την αποτελεσµατικότητα αυτών είναι αυτό που είναι επίκαιρο και αναγκαίο σήµερα.
Αυτά αποτελούν το στέρεο έδαφος, το οποίο µπορεί πραγµατικά να απελευθερώσει όλες τις µεγάλες, σήµερα, αναξιοποίητες
παραγωγικές δυνατότητες. Μπορεί να απελευθερώσει την
έρευνα, την τεχνολογία από τη σιδερένια φτέρνα του συστήµατος.
Μία τέτοια οργάνωση της οικονοµίας δεν χωράει, βέβαια, στα
δεσµά ιµπεριαλιστικών λυκοσυµµαχιών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Η αποδέσµευση της χώρας µας απ’
αυτά τα δεσµά, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ισότιµων
σχέσεων µε άλλες χώρες.
Καλούµε τον ελληνικό λαό να βγει µαχητικά στο προσκήνιο και
να ενισχύσει το ΚΚΕ που αγωνίζεται καθηµερινά για να οργανωθεί η αντεπίθεση των εργαζοµένων. Καλούµε τις µισθωτούς και
τους αυτοαπασχολούµενους να βαδίσουν αγωνιστικά µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όχι µόνο για να βάλουµε φράγµα
στη σηµερινή αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και για να ανοίξουµε τον
δρόµο που θα µας επιτρέψει να ζήσουµε πραγµατικά τη ζωή που
µας αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, προηγουµένως ανέφερα τον κ. Κυριαζίδη
ως κ. Δηµοσχάκη. Έκανα λάθος στο όνοµά σας. Με συγχωρείτε
πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Καµµένος
είπε ότι εγώ έκλεψα τους µισθούς των αστυνοµικών. Δεν είναι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

δυνατόν να µην µου επιτρέψετε να κάνω την αναφορά. Άλλος τα
έκλεψε και τα ξέρουµε. Πέντε χρόνια τους κοροϊδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εν τη ρύµη του λόγου του.
Δεν ήταν στην οµιλία του. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης
έγινε αυτό. Πάντως, µε συγχωρείτε, διότι φταίω εγώ που σας αδίκησα και είπα άλλο όνοµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής κα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 8ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Σάς καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εξ όσων πληροφορήθηκα ο αξιότιµος κ. Βούτσης, ο Πρόεδρος της Βουλής, είπε προηγουµένως ότι όσοι
υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό, ψηφίζουν και υπέρ της Συµφωνίας των Πρεσπών. Αυτό προς γνώσιν και συµµόρφωσιν κάποιων οι οποίοι παριστάνουν τους Μακεδονοµάχους και ισχυρίζονται ότι θα καταψηφίσουν την Συµφωνία των Πρεσπών, αλλά
ταυτόχρονα στηρίζουν την Κυβέρνηση. Δυο κυρίους µαζί δεν
µπορεί να υπηρετεί ουδείς. Όµως, αυτό είναι ένα παράδοξο πολιτικό, το οποίο θα το ζήσουµε -απ’ ό,τι φαίνεται- για κάποιους
λίγους ή πολλούς µήνες ακόµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Το γεγονός της ηµέρας ήταν η τροµοκρατική επίθεση κατά του
«ΣΚΑΪ», την οποία και καταδικάζουµε. Και το κάναµε αυτό µε δηµόσια ανακοίνωση µέσα από την ιστοσελίδα µας, το µέσον το
οποίο διαθέτουµε.
Από την πλευρά του ο τηλεοπτικός σταθµός «ΣΚΑΪ» έβγαλε µία
ανακοίνωση, η οποία ανέφερε και τα εξής: «Το κράτος που έχει
την υποχρέωση να ενθαρρύνει την πολυφωνία και να προστατεύει την ασφάλεια των µέσων ενηµέρωσης και των εργαζοµένων
σε αυτά, κώφευσε στις επανειληµµένες καταγγελίες µας για
απειλές κατά του «ΣΚΑΪ». Ο «ΣΚΑΪ», δυστυχώς, έχει στοχοποιηθεί
τα τελευταία χρόνια. Κυβερνητικά στελέχη και προπαγανδιστικοί
µηχανισµοί κατέστησαν τον σταθµό µας στόχο».
Εν ονόµατι της πολυφωνίας, λοιπόν. Ποιας πολυφωνίας; Σε
ποια πολυφωνία πιστεύει ο «ΣΚΑΪ»; Ο «ΣΚΑΪ» δηµοσίευσε αυτή
την ανακοίνωση περί καταδίκης της τροµοκρατικής ενέργειας.
Και την ίδια στιγµή που δηµοσίευε ακόµη και την καταδίκη εκ µέρους της Ενώσεως Ρακοσυλλεκτών Κωλοπετινίτσης, την ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής δεν τη δηµοσίευσε. Είναι γνωστό ότι το
«αφεντικό» του σταθµού -µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον- ο κάποτε
µπολσεβίκος και τώρα νεοΠΑΣΟΚος Μαλέλης είχε βγει δηµόσια
και έλεγε, «Δεν θα δώσω ούτε ένα λεπτό στη Χρυσή Αυγή». Ποιος
είναι αυτός και τι κάνει το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης;
Ας µην µιλάτε, λοιπόν, για πολυφωνία. Σταλινίσκοι, τύραννοι είναι
αυτοί που κατευθύνουν τη δηµόσια γνώµη και έχουν αποκλείσει
τη Χρυσή Αυγή από τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, αλλά όχι από
την ψυχή του ελληνικού λαού και γι’ αυτό παραµένει σταθερά η
τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Βεβαίως, ο «ΣΚΑΪ» διαµαρτύρεται ότι τον είχαν στοχοποιήσει.
Και τι έγινε µε τη στοχοποίησή του; Έγινε µία τροµοκρατική επίθεση. Την καταδικάζουµε. Τι ζηµιές προκλήθηκαν από την επίθεση; Έσπασαν µερικά τζάµια. Εµείς έχουµε δυο νεκρούς από
τη στοχοποίηση και του «ΣΚΑΪ»! Όµως, η ευαισθησία των κοµµάτων του λεγοµένου δηµοκρατικού ή συνταγµατικού τόξου είναι,
καθώς φαίνεται, εξαιρετικά επιλεκτική.
Μάλιστα, πέρα από τους δυο νεκρούς είχαµε και σωρεία τροµοκρατικών και εγκληµατικών επιθέσεων κατά της Χρυσής Αυγής.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη φωτογραφία µιας κοπέλας,
µιας χρυσαυγίτισας, την οποίας έσπασαν το χέρι µε σφυρί. Δεν
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ανακαλύψατε ποτέ, εσείς το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ, τους ενόχους.
Παρακαλώ, να την κρατήσετε για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εις ό,τι αφορά την πολυφωνία, θα καταθέσω το email που
έστειλα πρόσφατα στην κρατική τηλεόραση που πληρώνουν όλοι
οι Έλληνες -και οι εκατοντάδες χιλιάδες χρυσαυγίτες- στην ΕΡΤ,
για τις οµιλίες µου σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράµα,
Κιλκίς, Πολύκαστρο. Η ΕΡΤ ούτε συνεργείο έστειλε, ούτε αφιέρωσε ένα δευτερόλεπτο! Αυτό δεν είναι Δηµοκρατία. Είναι τυραννία, είναι σταλινισµός. Δηµοκρατία µόνο για τους «δηµοκράτες», λοιπόν. Και αυτό το λέω εντός πολλών εισαγωγικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η αξιότιµος κ. Γεροβασίλη, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται σήµερα το πάλαι ποτέ Υπουργείο Δηµοσίας
Τάξεως -ορθώς το µετονοµάσατε, διότι δεν υπάρχει δηµόσια
τάξη- δήλωσε σχετικά µε την τροµοκρατική επίθεση: «Έχουν
γίνει όλα τα απαραίτητα µέτρα από την πρώτη στιγµή από την
ΕΛ.ΑΣ.. Η δηµοκρατία πρέπει να θωρακίζεται και πρέπει να το
σκεφτούν καλά όλοι όσοι αφήνουν διαδρόµους για να περνάνε
φωνές τροµοκρατίας ή φασισµού». Αυτά τα περί φασισµού δεν
βαρεθήκατε να τα λέτε; Όποτε πιάνουν, συντρόφια είναι, κοµµουνιστικά, µαρξιστικά. Και φτάσατε, µάλιστα, στο σηµείο και άνθρωπος της πολιτικής σας γραµµατείας να συνοµιλεί µε
κατάδικους για τροµοκρατία µέσα στις φυλακές Κορυδαλλού.
Αφήστε, λοιπόν, τα περί φασιστών.
Κι ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, χθες, Δευτέρα, είχαµε περισσότερες από εκατό παραβιάσεις πάνω από το βορειανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σηµειώθηκαν και τέσσερις
αεροµαχίες. Συνολικά δεκαπέντε τουρκικά αεροσκάφη πραγµατοποίησαν εκατόν επτά παραβιάσεις. Νωρίτερα τουρκικά µαχητικά έκαναν υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες, το Μακρονήσι, το νησί Ανθρωποφάγοι, νότια των Φούρνων της Ικαρίας. Και
απ’ αυτά, τα δέκα ήταν και οπλισµένα. Πού είναι αυτές οι περίφηµες συµµαχίες που λέτε ότι έχετε φτιάξει και είναι αποτρεπτικές για την Τουρκία; Καµµία συµµαχία.
Απέναντι σε όλα αυτά είχαµε και τη δήλωση του πρώην ΑΓΕΕΘΑ των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων, ο οποίος εκτόξευσε
νέες απειλές, λέγοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώµατα και τα συµφέροντά της στο Αιγαίο και την
ανατολική Μεσόγειο. Έκανε και αναφορά στην «γαλάζια πατρίδα», το δόγµα δηλαδή της Άγκυρας ότι δεν θα αφήνει κανέναν
να κάνει οτιδήποτε στη θάλασσα χωρίς προηγουµένως να ερωτηθεί και να συµφωνήσει η ίδια.
Μία απάντηση προς τους Τούρκους και στα περί «γαλάζιας πατρίδας»: Το Αιγαίο είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια το ελληνικό αρχιπέλαγος και το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό, εάν χρειαστεί, θα
δώσει την πρέπουσα απάντηση στους Τούρκους, οι οποίοι θα
πρέπει επιτέλους να λάβουν και µία επίσηµη απάντηση από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εάν έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ένα casus belli για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα
12 µίλια, ας ψηφίσει και η Ελλάδα το ελληνικό casus belli, ότι δεν
θα πατήσουν οι Τούρκοι ούτε σε µία βραχονησίδα του Αιγαίου.
Γιατί το Αιγαίο ήταν, είναι και θα µείνει ελληνικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Πρόσφατα, είχαµε µία οµιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη, στην οποία είπε ότι η συγκέντρωση των
Ελλήνων πατριωτών έξω από τον χώρο όπου µαζεύτηκαν οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν µία οργανωµένη αντισυγκέντρωση από τη
Χρυσή Αυγή και από τη Νέα Δηµοκρατία. Φαντασίες χωρίς όριο.
Έλληνες πατριώτες ήταν.
Όµως, θα ήθελα να ξέρω, µιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για αντισυγκεντρώσεις; Στις 15 Ιουνίου του 2014 έγινε αντισυγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση της Χρυσής Αυγής για τον Μέγα Αλέξανδρο,
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µε παρούσα µάλιστα και την Ιωάννα Γαϊτάνη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αντισυγκέντρωση, επίσης, του ΣΥΡΙΖΑ έγινε το Σάββατο 31
Ιανουαρίου στις 17.00’ η ώρα το απόγευµα στην Οµόνοια, για να
απαγορευτεί η συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής προς τιµήν των
τριών γενναίων αξιωµατικών που έπεσαν στα Ίµια. Επίσης, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν σε αντισυγκέντρωση κατά της Χρυσής Αυγής στις 4 Νοεµβρίου του 2016. Αυτές είναι καλές αντισυγκεντρώσεις; Δεν έχω αντιληφθεί. Όταν γίνονται αντισυγκεντρώσεις κατά της Χρυσής Αυγής είναι καλές. Μάλιστα.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πέραν όλων αυτών, πέραν αυτής της υποκρισίας, είχαµε σηµαντικά γεγονότα, τα οποία δυστυχώς δεν απασχόλησαν την παρούσα Βουλή, όπως το Σύµφωνο το οποίο υπεγράφη στο Μαρακές, στη συνάντηση του ΟΗΕ για τη µετανάστευση. Λαθροµετανάστευση θα την αποκαλώ εγώ και πιστεύω ότι αυτή η λέξη είναι
δόκιµη. Αναφέρεται στο µεγάλο ελληνικό λεξικό του Μπαµπινιώτη, το οποίο µοίρασε, «σύντροφοι» του ΣΥΡΙΖΑ, η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» δωρεάν. Αποφασίστε εν τοιαύτη περιπτώσει. Είναι
φασιστικό το βιβλίο που µοίρασε η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»;
Στο παγκόσµιο συµβούλιο, λοιπόν, του ΟΗΕ για την µετανάστευση ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εκπροσωπούσε τη χώρα, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεσµεύεται να συνεισφέρει στο έργο του
Παγκόσµιου Συµφώνου, που είναι µία συµµαχία της δυνάµεως
της αλληλεγγύης ενάντια στη ξενοφοβία και τον ρατσισµό.
Δεν είναι ούτε ξενοφοβία ούτε ρατσισµός αυτό το οποίο θέλει
η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και το οποίο υποστηρίζει µε σθένος και συνέπεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια η
Χρυσή Αυγή. Δεν είναι ρατσισµός και ξενοφοβία το «Η Ελλάδα
πρέπει να ανήκει στους Έλληνες».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Μάλιστα, έχει σηµασία να λεχθεί ότι λίγες µέρες πριν τη συνδιάσκεψη αυτή ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης, σύµφωνα µε δήλωση του Προέδρου του Τζιανλούκα Ρόκο, δήλωσε
ότι οι είκοσι έξι τόποι προσωρινής διαµονής, τα περίφηµα
hotspots που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνουν χώροι
µονίµου διαµονής και να απορροφηθούν οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτές από την ελληνική κοινωνία. Ρώτησε, αλήθεια, κανείς τον ελληνικό λαό για αυτό; Δευτερεύον ζήτηµα για εσάς.
Σε αυτή, λοιπόν, τη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για τη µετανάστευση, που έγινε στο Μαρακές, η Ελλάδα δεσµεύτηκε ότι θα
τηρήσει αυτό το Παγκόσµιο Σύµφωνο. Όµως, η Πρέσβης των
Ηνωµένων Πολιτειών, Nikki Haley, δήλωσε ότι η χώρα της δεν
πρόκειται να συµµετάσχει στο σύµφωνο και ότι οι αποφάσεις για
το µεταναστευτικό θα πρέπει να παίρνονται από τους Αµερικανούς και µόνο από αυτούς. Γιατί να µην παίρνονται και από τους
Έλληνες και µόνο από τους Έλληνες οι αποφάσεις για το µεταναστευτικό; Όµως εν ονόµατι της παγκοσµιοποίησης, την οποία
υπηρετούν το ίδιο και οι εθνοµηδενιστές και οι µαρξιστές και οι
φιλελεύθεροι, αυτό το πράγµα δεν ισχύει, δυστυχώς.
Δεν ήταν, όµως, µόνο οι ΗΠΑ. Αντιδράσεις για το σύµφωνο
υπήρχαν από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, που µάλιστα δεν πλήττονται από τη λαθροµετανάστευση όσο η Ελλάδα. Η Ελβετία, η
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η Κροατία είπαν όχι. Ενώ όχι είπε και η Βουλγαρία, που είναι στα βόρεια
σύνορά µας. Ανοιχτά σύνορα, λοιπόν, για την Ελλάδα και µόνο
για την Ελλάδα, η οποία θα καταντήσει να είναι το hot spot ολόκληρης της Ευρώπης.
Μάλιστα, η Νέα Δηµοκρατία κράτησε µια αµφιλεγόµενη στάση
επί του θέµατος και σύµφωνα µε τον αρµόδιο τοµεάρχη της δήλωσε ότι «όσον αφορά το Παγκόσµιο Σύµφωνο Μετανάστευσης
του ΟΗΕ, που συζητείται στο Μαρακές, η Νέα Δηµοκρατία αποδέχεται σε γενικές γραµµές το περιεχόµενό του, το οποίο όµως
σε πολλά σηµεία χρήζει σηµαντικών βελτιώσεων». Το αποδέχεστε σε γενικές γραµµές. Μην πηγαίνουν, λοιπόν, οι κοµµατάρχες
της Νέας Δηµοκρατίας και οι διάφοροι υπό διορισµόν διοικητές
οργανισµών κ.λπ. σε επαρχίες, σε καφενεία και χωριά να λένε ότι
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θα λύσουν το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης.
Απέναντι σε όλους αυτούς µε επίσηµη δήλωσή µου την Τρίτη
11 Δεκεµβρίου είπα τα εξής: Η έγκριση από την Κυβέρνηση του
Παγκόσµιου Συµφώνου για τη Μετανάστευση δεν είναι τίποτε
άλλο από τη συνέχιση µιας εθνικά επικίνδυνης πολιτικής από µία
εθνικά επικίνδυνη Κυβέρνηση. Η Χρυσή Αυγή, εκφράζοντας τη
θέληση αυτή, θα αγωνιστεί για να ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες.
Ας τοποθετηθώ δι’ ολίγων και στο ζήτηµα του προϋπολογισµού. Αναλυτικά αναφέρθηκαν οι συναγωνιστές Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είχαν αναλάβει το έργο αυτό τόσο στην
Ολοµέλεια όσο και στις επιτροπές.
Σύµφωνα, λοιπόν µε τον προϋπολογισµό του 2019, θα έχουµε
συνολική αύξηση 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο κόστος µισθοδοσίας του δηµοσίου την περίοδο του 2019 -όλα για τους ψηφοφόρους σας, τους δηµόσιους υπαλλήλους- την ίδια στιγµή που
υπάρχουν εκατοµµύρια Έλληνες άνεργοι, που υπάρχουν εκατοµµύρια Έλληνες που δουλεύουν στον ιδιωτικό τοµέα µε µισθούς
400, 500 ή και 300 ευρώ.
Επιτέλους, ας σταµατήσει αυτή η κοροϊδία. Δεν είστε κάτι νέο
στην πολιτική, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζετε την πολιτική του κοµµατικού κράτους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Επιτέλους, δεν θα πληρώνει ένα ολόκληρο έθνος τους αφισοκολλητές
των κοµµάτων, οι οποίοι διορίζονται στο δηµόσιο και οφείλεται
και σε αυτούς οπωσδήποτε η χρεοκοπία της χώρας.
Επίσης, θα αυξηθούν οι συµβασιούχοι από τους εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους τριάντα τέσσερις που ήταν τον Αύγουστο του 2014, σε εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιους
τριάντα εννέα. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι κάνετε µία πολιτική προεκλογική, µε σκοπό να αποκτήσετε πελατεία.
Τον Δεκέµβριο του 2014, εις ότι αφορά τους µετακλητούς, οι
θέσεις των µετακλητών ήταν χίλιοι οκτακόσιοι ογδόντα οκτώ. Τον
Αύγουστο του 2018 είχε αυξηθεί στους δύο χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα δύο.
Επίσης, υπάρχει και ένα θέµα, το οποίο δεν είναι γνωστό, αλλά
δείχνει ακριβώς το πόσο δηµοκρατική είναι η χώρα που ζούµε.
Δεν µονιµοποιούνται οι µετακλητοί υπάλληλοι. Ξέρετε για ποιον
λόγο; Ο κύριος Πρόεδρος µπορεί να µε διαψεύσει. Για να µην
µονιµοποιηθούν οι ελάχιστοι µετακλητοί υπάλληλοι της Χρυσής
Αυγής.
Έρχοµαι στο θέµα της φορολογίας. Ως γνωστόν, οι άµεσοι
φόροι θεωρούνται δικαιότεροι και είναι. Αφορούν τη φορολογία
του εισοδήµατος. Όµως, από τα συνολικά 51.127.000.000 ευρώ
των φόρων, τα 27.559.000.000 ευρώ -παραπάνω από τα µισά
έσοδα- θα περιέλθουν από την έµµεση φορολογία.
Επίσης, πάγια θέση της Χρυσής Αυγής κάθε έτος, όταν συζητείται ο προϋπολογισµός, είναι η εγγραφή του κατοχικού δανείου
στον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς το καθεστώς της Γερµανίας είχε ήδη αρχίσει να αποπληρώνει τις δόσεις, προτού ακόµη
τα στρατεύµατα κατοχής αποσυρθούν από την Ελλάδα. Πρόσφατα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα συζητηθεί το
θέµα όταν έρθει το πλήρωµα του χρόνου.
Επίσης, σχετικά µε τον προϋπολογισµό, το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών, παλαιών και νέων, ανέρχεται σε 101,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι φορολογούµενοι που χρωστούν στο
δηµόσιο ανέρχονται σε τρία εκατοµµύρια εννιακόσες τριάντα
τρεις χιλιάδες εξακόσιοι είκοσι οχτώ. Ένας στους δύο Έλληνες
δηλαδή χρωστάει στο δηµόσιο. Από αυτούς, ένα εκατοµµύριο
επτακόσια σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσοι τρεις είναι εκτεθειµένοι σε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Μόνο τον περασµένο
Ιούνιο, έγιναν από την Κυβέρνησή σας -που δεν θα έκανε καµµία
κατάσχεση- έξι χιλιάδες εβδοµήντα τρεις κατασχέσεις.
Τον Σεπτέµβριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχα τη
δυνατότητα να αναπτύξω τις θέσεις της Χρυσής Αυγής για την
οικονοµική αναγέννηση του έθνους. Για µία ακόµη φορά, η ΕΡΤ
έδειξε το αποτρόπαιο σταλινικό της πρόσωπο και δεν πρόβαλε
στον ελληνικό λαό τις θέσεις του επικεφαλής της τρίτης πολιτικής δυνάµεως της χώρας για την οικονοµία.
Επιγραµµατικά θα τις αναφέρω, µιας και τώρα από εδώ µου
δίνεται η δυνατότητα. Για το δηµόσιο χρέος: λογιστικός έλεγχος
του χρέους. Η οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέ-
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ους και αποπληρωµή του πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί µε
τους ρυθµούς ανάπτυξης ή συρρίκνωσης, ώστε να επιτρέψει στη
χώρα να απεγκλωβιστεί από την παγίδα ύφεσης που βρίσκεται
σήµερα.
Για το κατοχικό δάνειο: Αυτό που σας είπα και προηγουµένως:
άµεση εγγραφή του κατοχικού δανείου στον προϋπολογισµό του
2019.
Για το υπερταµείο: Η πρόταση της Χρυσής Αυγής είναι άµεση
εθνικοποίηση του υπερταµείου και ταυτόχρονα αναζήτηση τυχόν
ποινικών, αστικών και πολιτικών ευθυνών εκείνων που συνυπέγραψαν την ίδρυση του.
Για τα κόκκινα δάνεια: Προτείναµε την κρατικοποίησή τους και
την ίδρυση µιας «bad bank» τράπεζας, ούτως ώστε να µην ωφεληθούν τα κοράκια και λεηλατήσουν τον εθνικό πλούτο.
Για την οικονοµία, γενικά, πιστεύουµε στην εθνική εποπτεία επί
της οικονοµίας. Πιστεύουµε, επίσης ότι πρέπει να υπάρχει άµεση
προστασία των Ελλήνων εργαζοµένων και να γίνει πάταξη της
µαύρης εργασίας µε ιδιώνυµο νόµο.
Επίσης, µιλήσαµε για την επιστροφή της χώρας -η οποία δυστυχώς δεν γίνεται και καµµία ανάπτυξη δεν υπάρχει- στην εθνική παραγωγή και στην καταγγελία των καρτέλ στην αγορά τροφίµων. Είναι δεδοµένο ότι διάφορες αλυσίδες των σουπερµάρκετ έχουν δηµιουργήσει ένα καρτέλ ασύδοτο. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι βρίσκουµε τα ελληνικά προϊόντα φθηνότερα σε
σουπερµάρκετ της Γερµανίας και της Γαλλίας απ’ ό,τι στην Ελλάδα.
Επίσης, βασικό ζήτηµα για την αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας είναι η ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ, προκειµένου ένα
εθνικό κράτος να διεκδικήσει και να εκµεταλλευτεί τον εθνικό
πλούτο της χώρας.
Τέλος, η πάγια θέση µας είναι ότι ελεύθερο είναι ένα έθνος
µόνο όταν έχει τη δυνατότητα να έχει εθνικό νόµισµα. Η δέσµευση της πατρίδας µας µε το ευρώ, ένα νόµισµα που αποδείχθηκε κακό για την εθνική µας οικονοµία, υπήρξε µεγάλο λάθος.
Προκειµένου να σταµατήσει η οικονοµική παρακµή, πρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει στην εθνική παραγωγή, να εκµεταλλευτεί τον
ορυκτό της πλούτο. Τότε, πραγµατικά, ελεύθερος ο Έλληνας θα
έχει τη δυνατότητα να είναι νοικοκύρης στον τόπο του.
Πέραν των θεµάτων του προϋπολογισµού, στο επίκεντρο της
πολιτικής ζωής, τόσο και από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας,
όσο και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Χρυσή Αυγή, το αν η Χρυσή
Αυγή συνεργάζεται µε τη Νέα Δηµοκρατία, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
ή το αν η Χρυσή Αυγή συνεργάζεται µε το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει η
Νέα Δηµοκρατία.
Μάλιστα, ο κύριος αρθρογράφος της εφηµερίδος «ΤΑ ΝΕΑ»,
ο κ. Πρετεντέρης -πού κατάντησε Νέα Δηµοκρατία, να την υποστηρίζει ο Πρετεντέρης- έγραψε µόλις χθες: «Γιατί άραγε ο Πρωθυπουργός πήρε τους φίλους του και δεκαοχτώ διµοιρίες ΜΑΤ
για να πάει σε µία πόλη που καταφανώς τον αποστρέφεται, να
εκφωνήσει σε µισοάδειο γήπεδο έναν δεκάρικο εναντίον του Μιχαλολιάκου;».
Η Νέα Δηµοκρατία µετά από πολύ καιρό και βλέποντας έναν
ολόκληρο λαό να αντιδρά, θυµήθηκε, µε αρκετή καθυστέρηση
βεβαίως, ότι η Συµφωνία των Πρεσπών είναι, ενδεχοµένως, προδοσία και έδωσε εντολή στους Βουλευτές και στα στελέχη της
να επιτίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να µη θέτουν θέµα ονόµατος,
παρά µόνο εθνικότητας και γλώσσας.
Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης από το βήµα του συνεδρίου
της Νέας Δηµοκρατίας είπε: «Η Νέα Δηµοκρατία δεν θα κυρώσει
τη Συµφωνία των Πρεσπών, ούτε τώρα, ούτε στην επόµενη Βουλή, ούτε ποτέ». Θα µπορούσε να πει κάτι πολύ απλούστερο και
ξεκάθαρο, ότι θα ακυρώσει τη Συµφωνία των Πρεσπών. Και αυτό
δεν το είπε. Αντίθετα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο εάν ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή, να την αποδεχθεί. Η Χρυσή Αυγή
σε αυτό είναι αντίθετη και σταθερή στη γραµµή της: κανένας
συµβιβασµός για τη Μακεδονία µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Θα πούνε βέβαια ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, ότι εάν
έχει γίνει µια συµφωνία διµερής, δεν µπορεί να την ακυρώσει.
Και όµως, υπάρχει ένα παράδειγµα πολύ γνωστό. Είχαµε συµφωνήσει µε την Αλβανία ΑΟΖ επί των ηµερών του Μπερίσα και
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ήρθε η επόµενη Κυβέρνηση και κατήργησε αυτή τη συµφωνία.
Κατά ανάλογο τρόπο, λοιπόν, εάν θέλετε να είστε εντάξει µε το
ζήτηµα αυτό, θα πρέπει να δεσµευτεί η Νέα Δηµοκρατία ότι θα
ακυρώσει τη Συµφωνία των Πρεσπών και όχι να λέει ότι δεν θα
την κυρώσει. Αυτό είναι υπεκφυγή.
Επίσης, στη Χρυσή Αυγή επιτέθηκαν πολλοί επιφανείς της
Νέας Δηµοκρατίας. Ανάµεσα σε αυτούς ήταν και ο κ. Δένδιας, ο
οποίος είπε ότι απεχθάνεται τη Χρυσή Αυγή. Θα του απαντήσω
µε µία φράση από ένα αρχαίο κείµενο: «Έξεστι Κλαζοµενίοις
ασχηµονείν». Αυτά έγιναν στο συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας
στην Αθήνα.
Στη Θεσσαλονίκη, στη συγκέντρωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι
στο προσκήνιο ήταν η Χρυσή Αυγή. Και ο Πρωθυπουργός, ο κ
Τσίπρας, είπε: «Η Θεσσαλονίκη δίνει σήµερα απάντηση στο σκοτάδι, στο µίσος, στον εθνικισµό και στην πατριδοκαπηλία. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν θα
επιτρέψουµε στους απατεώνες της πολιτικής που λεηλάτησαν
την πατρίδα µας και την έριξαν στα βράχια της χρεοκοπίας να
ντύνονται σήµερα µε χλαµύδες και περικεφαλαίες και να παριστάνουν τους υπερπατριώτες χέρι-χέρι µε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Δεν θα επιτρέψουµε άλλο στους κληρονόµους,
στους πολιτικούς γόνους και στους χορηγούµενους της «SIEMENS» και της «NOVARTIS» να παριστάνουν τους υπερπατριώτες και να αποκαλούν την Αριστερά, τη δηµοκρατική παράταξη
των µεγάλων αγώνων, ως προδότες και µειοδότες».
Κατ’ αρχάς, για τη «NOVARTIS» και τη «SIEMENS» πολλά
ακούµε από εσάς, αλλά τίποτε δεν βλέπουµε. Προχωρήστε. Δεν
βλέπουµε να γίνεται τίποτα. Και αν γίνει, εµείς, η Χρυσή Αυγή τι
σχέση έχουµε µε όλα αυτά; Κυβερνήσαµε εµείς; Εµείς χρεοκοπήσαµε τη χώρα; Και αν κάποιοι τη χρεοκόπησαν, δεν κοιτάτε
δίπλα σας τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχετε µέσα στο κόµµα σας
και τους ανθρώπους του Σηµίτη, οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές;
Μιας και παρεξηγήθηκε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος προέρχεται και
αυτός από το ΚΚΕ, µε το ότι έγινε αναφορά περί προδοσιών, ας
αναφέρω δύο-τρία πράγµατα από την ιστορία, αυτή που έχετε
καταστρέψει, όχι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά το
καθεστώς της Μεταπολιτεύσεως, από το 1974 µέχρι σήµερα.
Ο µάρτυρας Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος που συγκλόνισε τον ελληνισµό, σύµφωνα µε τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» της 26ης
Νοεµβρίου 1929, ήταν ένας «πράκτορας της ελληνικής µπουρζουαζίας».
Επίσης, ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» στις 14 Δεκεµβρίου του 1924, στο
3ο Συνέδριο του ΚΚΕ, είχε ως κύρια συνθήµατα: «Ζήτω η εργατοαγροτική επανάσταση της Βουλγαρίας», «Ζήτω η ανεξάρτητη
Μακεδονία και Θράκη». Μιλάτε για προδοσίες;
Άµεσα το ΚΚΕ καταγγέλλει την Κυβέρνηση ότι µε τον βίαιο
εποικισµό της Μακεδονίας εξοντώνουν τον µακεδονικό λαό.
Ποιος ήταν ο βίαιος εποικισµός της Μακεδονίας; Ήταν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Ιωνία, από τον Πόντο, που γέµισαν Ελλάδα τη Μακεδονία και τη Θράκη κι αυτό ήταν άσχηµο.
Νοέµβριος του 1931 ο Ζαχαριάδης: «Το κόµµα οφείλει χωρίς
αναβολή να διεξάγει τον αγώνα για το δικαίωµα της ελεύθερης
αυτοδιάθεσης των εθνών, φτάνοντας και µέχρι αποχωρισµού
κατά της εθνικής καταπίεσης και διωγµού των Μακεδόνων και
των Τούρκων».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Μια και πρόσφατα έγιναν πολλές αναφορές στον Βάρναλη και
στον πατριωτισµό του, ας δούµε τι λέει ο γνωστός λογοτέχνης
της γενιάς του ’30, εθνικών φρονηµάτων και γι’ αυτό λησµονηµένος, Γεώργιος Θεοτοκάς: «Ο Κώστας Βάρναλης, τέως επίσηµος ποιητής του ελληνικού κοµµουνισµού, επιδεικνύεται σε
επίσηµα τραπέζια στη βουλγαρική πρεσβεία, τη στιγµή που η
βουλγαρική κυβέρνηση διακηρύττει ότι είναι εµπόλεµη στο πλευρό του Άξονα και που εκ του περισσού οι Βούλγαροι σφάζουν
τριάντα χιλιάδες Έλληνες στη Μακεδονία».
Κι ερχόµαστε, οµιλώντας περί προδοσίας, στην απόφαση της
Ε’ Ολοµέλειας του ΚΚΕ, στις 30 µε 31 Ιανουαρίου 1949, στη διάσκεψη στην οποία κατηγόρησαν τον Παύλο Μελά, τον µεγαλύτερο ήρωα του 20ου αιώνα, σαν έναν κοµιτατζή που έσφιγγε τη
θηλιά του µακεδονικού λαού και που διακηρύσσεται ότι: «Σαν

2150

αποτέλεσµα της νίκης του Δηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας» αυτού που γιορτάζετε κάτι επετείους εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και που
σέβεται δήθεν η Νέα Δηµοκρατία- «και της λαϊκής επανάστασης,
ο µακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη αποκατάστασή του. Οι
δύο λαοί, ελληνικός και µακεδονικός, παλεύουν από κοινού για
τη λευτεριά τους».
Μην µιλάτε, λοιπόν, για προδοσίες όσοι προέρχεστε από τον
κοµµουνισµό, διότι στο θέµα της Μακεδονίας είστε βουτηγµένοι
µέχρι το λαιµό στην προδοσία. Εσείς µιλούσατε για δεκαετίες
ολόκληρες για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Και δεν είναι
αργά. Αν θέλετε, αποκηρύξτε αυτές τις θέσεις. Πείτε ότι είναι
προδοτικές.
Η Νέα Δηµοκρατία µας κατηγορεί ότι συνεργαζόµαστε µε τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συνεργαζόµαστε µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Έγινε και σχετικό θέµα πρόσφατα µε µία συνέντευξή µου στο
Κιλκίς, όπου είπα ότι αν στο µέλλον η Νέα Δηµοκρατία χρειάζεται
τις ψήφους µας και δεσµευτεί ότι, πρώτον, θα καταγγείλει τη
Συµφωνία των Πρεσπών µε τα Σκόπια, και δεύτερον, ότι θα απελάσει τους λαθροµετανάστες σύµφωνα µε τον νόµο της Χρυσής
Αυγής, τότε πράγµατι εµείς, χωρίς να διεκδικούµε κανένα κοµµάτι της εξουσίας, δεν θα πούµε όχι. Το ίδιο είχαµε πει και στον
ΣΥΡΙΖΑ, εάν καταργούσε το µνηµόνιο, αλλά δεν το καταργήσατε
ποτέ.
Δεν θέλω να κουράσω το Σώµα, αναφέροντας τι είχα πει στην
οµιλία µου τότε, το 2015, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι τα παραµύθια ότι δεν µπορούσατε να κάνετε τίποτε, τα διέλυσε πρόσφατα ο Ντάισελµπλουµ µε τη δήλωσή του, που είπε ότι αν η
Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ, θα δηµιουργείτο ένα χάος. Τα ίδια
είχε πει και ο Τουσκ. Κατ’ ουσίαν υπηρετήσατε τα σχέδια των
τραπεζών. Σώσατε τις τράπεζες. Σώσατε το ευρώ και όχι την Ελλάδα και εσείς, όπως και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία.
Τελειώνοντας, έχω να πω το εξής, πολλοί πολιτευτές της Νέας
Δηµοκρατίας χρησιµοποιούν τον όρο «λαϊκή Δεξιά». Δεν έχετε
καµµία σχέση µε τον όρο «λαϊκή». Είστε αυτοί που υπογράψατε
τα µνηµόνια και οδηγήσατε στη φτωχοποίηση εκατοµµύρια Έλληνες. Και δεν µπορείτε να είστε Δεξιά, όταν στο κόµµα σας δέχεστε πολιτευτές όπως ο κ. Τατσόπουλος, ο κ. Θεοχάρης και
πολλοί άλλοι.
Ούτε λαϊκή είστε, ούτε Δεξιά! Κι αν υπάρχει µία λαϊκή Δεξιά
σήµερα, είναι η Χρυσή Αυγή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
µία µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από
το Γυµνάσιο Λιµένα Θάσου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ στο Βήµα την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φώφη Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα στο βαρύ
κλίµα από την τροµοκρατική επίθεση στον «ΣΚΑΪ» και στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ένα πλήγµα στη δηµοκρατία. Αυτά τα δέκα κιλά
εκρηκτικών µάς υποχρεώνουν όλους να δούµε τα πράγµατα διαφορετικά. Γιατί δεν αρκεί να καταδικάσουµε την τυφλή βία.
Έχουµε υποχρέωση να την αντιµετωπίσουµε αποφασιστικά και
να τελειώσει και η έµµεση και η ακούσια τροφοδότηση της.
Οι δράστες πρέπει να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να στείλει ένα καθαρό µήνυµα ότι δεν ανέχεται τη βία, την όποια βία και να δοθεί ένα τέλος
στα διχαστικά κηρύγµατα, γιατί αυτά τα κηρύγµατα ρίχνουν νερό
στον µύλο όσων επιβουλεύονται την ίδια τη δηµοκρατία. Χρειάζεται αφύπνιση από όλους µας.
Οι αναφορές ότι η δηµοκρατία δεν εκφοβίζεται, ότι είναι θωρακισµένη, δεν αρκούν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Σας θυµίζω
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την τελευταία φορά που άκουσα Υπουργό της κυβέρνησης Καραµανλή να λέει ότι η οικονοµία µας είναι θωρακισµένη, ήρθαµε
αντιµέτωποι µε την κρίση. Ε, µε τη δηµοκρατία δεν παίζουµε!
Δεν θα κουραστώ να το λέω και να το επαναλαµβάνω από το
Βήµα της Βουλής. Δεν πάµε πουθενά µε αυτό το τοξικό και δηλητηριασµένο κλίµα. Η χώρα χρειάζεται συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων για να θωρακίσουµε τη δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Όταν µιλώ για συνεννόηση, προφανώς δεν εννοώ ότι πρέπει
να γίνουµε όλοι ίδιοι. Είναι άλλο, όµως, οι πολιτικές διαφορές και
άλλο οι κατηγορίες για προδότες, για δωσίλογους, για γερµανοτσολιάδες, για απατεώνες ή η λογική για ρεβάνς. Γιατί αυτό πολύ
απλά δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι η µετατροπή
της πολιτικής ζωής σε αρένα λάσπης.
Θέλουµε, λοιπόν, εθνική οµοψυχία. Θέλουµε τους Έλληνες
ενωµένους. Και όσο µε αφορά, θα είµαι ανυποχώρητη και εγώ
προσωπικά και η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα σε αυτό το ζήτηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Το λέω αυτό γιατί πολύ απλά πρέπει να µπει ένα τέλος στην
ακραία πόλωση που ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία καλλιεργούν
για µικροκοµµατικά οφέλη. Οι κατασκευασµένες κοκοροµαχίες
δεν συσπειρώνουν, δεν αφορούν τον κόσµο, δεν απαντούν στις
αγωνίες του. Είναι µακριά από την καθηµερινότητα και τα προβλήµατα. Και αντίθετα, φέρνουν άλλο αποτέλεσµα. Διώχνουν
ακόµα περισσότερο τους πολίτες µακριά από την πολιτική.
Εµείς θέλουµε να αλλάξουµε τις συνθήκες για την πορεία του
τόπου. Διατυπώνουµε ένα νέο αφήγηµα για τη χώρα και την προοπτική της, αυτή την προοπτική που δεν ανοίγει από τον τελευταίο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Δεν τα καταφέρατε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, να οδηγήσετε τη χώρα στο ξέφωτο, γιατί η πραγµατική έξοδος από την
κρίση προϋποθέτει τρία πράγµατα: Πρώτον, έξοδο στις αγορές,
δεύτερον, ανάπτυξη και παραγωγή πλεονασµάτων από την ανάπτυξη και, τρίτον, κοινωνική δικαιοσύνη και αντιµετώπιση των ανισοτήτων.
Ο προϋπολογισµός που εσείς εισηγείστε σήµερα απλώς αποτυπώνει τις δεσµεύσεις που έχετε αναλάβει, δεσµεύσεις που
αποτελούν ένα άτυπο τέταρτο µνηµόνιο και δεν εξασφαλίζει καµµία από τις προϋποθέσεις που ανέφερα.
Τα επιτόκια είναι απαγορευτικά, η ανάπτυξη είναι αναιµική και
τα πλεονάσµατα εξακολουθούν να προκύπτουν από την υπερφορολόγηση. Η κοινωνική πολιτική εξαντλείται σε προσωρινά επιδόµατα.
Είστε η Κυβέρνηση του «δέκα - ένα». Δέκα παίρνετε και ένα δίνετε και θέλετε να µας πείτε ότι είναι πολύ µεγάλο κατόρθωµα
που δίνετε αυτό το ένα.
Ε, λοιπόν, εµείς θα συνεχίσουµε να µιλάµε και θα µιλήσουµε
και σήµερα εδώ για τα εννιά που παίρνετε από τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Αφορούν ανθρώπους, οικογένειες, επαγγελµατίες, εργαζόµενους, άνεργους, που τους γονατίζετε, τους εξαθλιώνετε, τους
στοχοποιείτε καθηµερινά. Είναι η θηλειά που έχετε φορέσει στον
λαιµό του ελληνικού λαού και έχετε και το θράσος να µας λέτε
ότι κάνατε το µνηµόνιο παρελθόν.
Με τον προϋπολογισµό σας το 2019 η εξοντωτική φορολογία
αυξάνεται. Κυρίως, µάλιστα, πώς αυξάνεται; Από έµµεσους φόρους που πλήττουν ακριβώς τους πιο αδύναµους. Θα αυξηθεί
κατά 582 εκατοµµύρια ευρώ.
Ακούστε. Για κάθε 1 ευρώ στους άµεσους φόρους αντιστοιχεί
1,5 στους έµµεσους. Πίσω από αυτήν την εξέλιξη κρύβονται τεράστιες ανισότητες που καταπίνουν κυριολεκτικά τη µεσαία τάξη
και καταβροχθίζουν αυτόµατα τα διάφορα επιδόµατα που δίνετε.
Οι κοινωνικές δαπάνες του προϋπολογισµού για δράσεις κατά
της ανεργίας και παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ µειώνονται
κατά 470 εκατοµµύρια ευρώ. Επιβαρύνονται οι ασφαλισµένοι µε
επιπλέον συµµετοχή στα φάρµακα 262 εκατοµµύρια ευρώ και οι
συνταξιούχοι µε 760 εκατοµµύρια κάθε χρόνο µέσω της εισφο-
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ράς υγείας στις επικουρικές συντάξεις.
Τι έχουµε ως αποτέλεσµα; Αθροιστικά κόβεται µια µηνιαία σύνταξη από κάθε συνταξιούχο. Οι συνταξιούχοι καλούνται επιπλέον
να πληρώσουν 279 εκατοµµύρια ευρώ. Παίρνει πίσω η Κυβέρνηση τις περικοπές των παλιών συντάξεων –που, να µην ξεχνιόµαστε, η ίδια εισηγήθηκε και ψήφισε-, αλλά συνεχίζει απτόητη τις
µειώσεις στις νέες συντάξεις και, βέβαια, στις συντάξεις χηρείας.
Ολοκληρώνεται η περικοπή του ΕΚΑΣ. Τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες φτωχοί συνταξιούχοι χάνουν αυτήν την κοινωνική παροχή.
Η επιδότηση των νοσοκοµείων και των ασφαλιστικών ταµείων
µειώνεται κατά 366 εκατοµµύρια ευρώ, την ίδια ώρα που το σύστηµα υγείας καταρρέει, που τα νοσοκοµεία δεν µπορούν να
προµηθευτούν φάρµακα για τους καρκινοπαθείς, που απολύονται τρεις χιλιάδες γιατροί συνολικά από τα ΠΕΔΥ και τα νοσοκοµεία και, βέβαια, την ώρα που τα ΤΟΜΥ οδηγούνται σε τραγική
αποτυχία.
Βαριά είναι η κληρονοµιά από την πολιτική τους και στα εθνικά
θέµατα, αλλά και από τις παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη. Όµως,
θα περιοριστώ σήµερα στις επιπτώσεις στην οικονοµία.
Χάθηκαν 200 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ελληνική οικονοµία
µε τις αρνητικές συνέπειες της τυχοδιωκτικής πολιτικής Τσίπρα
- Βαρουφάκη το 2015. Το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 17,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Χάσαµε από το εθνικό εισόδηµα 58 δισεκατοµµύρια από την επιστροφή στην ύφεση και την αναιµική ανάπτυξη. Έχουµε δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα, που µας
καταδικάζουν σε λιτότητα διαρκείας, αφελληνισµό των τραπεζών
και απώλεια 20 δισεκατοµµυρίων από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση για τα ασφαλιστικά ταµεία, το δηµόσιο και τους µετόχους, υποθήκευση της δηµόσιας περιουσίας για ενενήντα εννέα
χρόνια.
Από την πρώτη στιγµή που πάτησαν το πόδι τους στη χώρα
µας οι δανειστές, απαίτησαν τον αφελληνισµό των τραπεζών και
τη δηµόσια περιουσία ως εγγύηση αποπληρωµής του χρέους.
Δεν τα πήραν από καµµία κυβέρνηση τα προηγούµενα χρόνια. Ο
κ. Τσίπρας τους τα έδωσε όλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Έχουµε παραχώρηση fast track δέκα χιλιάδων περίπου ακινήτων του δηµοσίου στο υπερταµείο. Νοσοκοµεία, δηµόσια κτήρια,
µουσεία, µνηµεία, όλα έχουν παραχωρηθεί. Απώλεια σηµαντικών
πόρων από τη µη ένταξή µας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι Έλληνες χρωστούν 100 δισεκατοµµύρια στην εφορία και
σε ενάµισι εκατοµµύριο από αυτούς γίνονται κατασχέσεις στους
λογαριασµούς τους. Οι επαγγελµατίες και οι αγρότες υφίστανται
ήδη τις συνέπειες από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και τη σύνδεση των εισφορών µε το εισόδηµα. Η ύπαιθρος
βρίσκεται σε εγκατάλειψη και µαρασµό και οι αγρότες διαµαρτύρονται έντονα, γιατί συνειδητοποιούν ότι οι υποσχέσεις απέναντί τους ήταν κάλπικες.
Οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα υφίστανται συνεχή µείωση
των µισθών. Ο ένας στους τρεις δουλεύει µε ελαστικές µορφές
και αµοιβές µε µισθούς κάτω των 400 ευρώ. Οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων παραµένουν καθηλωµένοι.
Βαριές, κυρίες και κύριοι, είναι οι συνέπειες από τις πράξεις
και τις παραλείψεις των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Πείτε, λοιπόν, ξανά ότι
ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
Μήπως τελικά, µπορεί να ρωτήσει κάποιος, παρ’ όλα αυτά δηµιουργούνται συνθήκες για ανάπτυξη στον τόπο, όπως ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας; Κατηγορηµατικά «όχι».
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι πολύ χαµηλό,
όπως αποτυπώνεται στο Χρηµατιστήριο. Επενδύσεις δεν γίνονται. Αντίθετα, υποχώρησαν κατά 7,9 το πρώτο εξάµηνο του 2018.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επί τέσσερα χρόνια δεν κατάφερε να ξεκινήσει καµµία µεγάλη ιδιωτική επένδυση στη χώρα.
Κατάφερε, όµως, να οδηγήσει τη µεγαλύτερη δηµόσια επιχείρηση της χώρας, τη ΔΕΗ, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Οι καταθέσεις µειώθηκαν κατά 30 δισεκατοµµύρια ευρώ από
τα τέλη του 2014. Το τραπεζικό σύστηµα δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει την οικονοµία, καθώς ταλανίζεται από τα κόκκινα δάνεια.
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Αδυνατεί το δηµόσιο να αντλήσει έσοδα από πραγµατική αξιοποίηση της ελληνικής δηµόσιας περιουσίας. Μειώνονται οι πόροι
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χάνουν 762 εκατοµµύρια ευρώ και γίνονται, ταυτόχρονα, όµηροι και της κεντρικής
εξουσίας, αλλά και τοπικών συµφερόντων µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»,
αδυνατούν, δηλαδή, να διαδραµατίσουν τον αναπτυξιακό τους
ρόλο.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µειώνεται κατά 550
εκατοµµύρια. Η απορρόφηση στο ΕΣΠΑ εξακολουθεί να είναι χαµηλή. Τα Υπουργεία υπονοµεύουν τις µεγάλες ξένες επενδύσεις,
ενώ εξαρθρώνεται κυριολεκτικά η σπονδυλική στήλη της οικονοµίας, δηλαδή οι µικρές και µεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Βέβαια, για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων και τσιγάρων και την πολυδιαφηµισµένη σύλληψη της φοροδιαφυγής
από τις κάθε είδους λίστες, τα αποτελέσµατα σας είναι ανύπαρκτα.
Έχουµε συνηθίσει τα ψέµατά σας, αλλά πάει πολύ, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης, να προσπαθείτε τώρα να σφετεριστείτε
και τις γεωπολιτικές πρωτοβουλίες των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Είναι δική µας η πολιτική για τη στρατηγική συνεργασία µε
το Ισραήλ. Η χρηµατοδότηση του αγωγού φυσικού αερίου East
Med, η µονάδα υγροποιηµένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης. Εσείς ήσασταν απέναντι και τώρα προσπαθείτε να παρουσιάσετε ότι όλα αυτά είναι δικά σας επιτεύγµατα; Είναι δική µας
η στρατηγική να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόµβος των Βαλκανίων και όχι δική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Τέλος, οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι επιστήµονες, δηλαδή το ανθρώπινο δυναµικό, που θα µπορούσε να ηγηθεί της αναπτυξιακής προσπάθειας και να δώσει µια αναπτυξιακή πνοή, εγκαταλείπει τη χώρα και αναζητά καλύτερες συνθήκες ζωής στο εξωτερικό.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας σχεδιασµός, κανένας επιταχυντής της ανάπτυξης. Αντίθετα, υπάρχουν µονάχα κόφτες και µάλιστα σε µία εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιµη διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία.
Δυστυχώς για τους Έλληνες, αυτό είναι το νέο παραµύθι του
κ. Τσίπρα. Όπως έσκιζε τα µνηµόνια και τελικά έβαλε τη χώρα
στο τρίτο και σκληρότερο µνηµόνιο, έτσι και τώρα εξαγγέλλει
την ανάπτυξη, την οποία µε τις ίδιες τις πολιτικές του, πνίγει από
την κούνια. Μόλις κάτι πάει να αναπνεύσει σε αυτόν τον τόπο,
έρχονται µε τους φόρους, έρχονται µε την ανικανότητα του κοµµατικού στρατού που λυµαίνεται το κράτος και την πνίγει εν τη
γενέσει της. Ανάπτυξη και πολιτικές του κ. Τσίπρα είναι το πιο
σύντοµο, πικρό ανέκδοτο, το οποίο, όπως φαίνεται, χειροκροτεί
µονάχα η κοµµατική νοµενκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ από ίδιον συµφέρον, όπως αποκαλύπτεται καθηµερινά.
Έτσι, όµως, δεν πάµε µπροστά. Οι θυσίες του ελληνικού λαού
χρησιµοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο. Η προεκλογική
αυτή συνταγή, βέβαια, είναι γνωστή από χρόνια: υποσχέσεις για
προσλήψεις, παροχολογία µε προσωρινά, όµως, επιδόµατα,
σκανδαλολογία, πόλωση και διχασµός. Κλασική συνταγή, που
εδώ και δεκαετίες ακολουθούσε στον τόπο η συντηρητική παράταξη. Τώρα τις εφαρµόζει πιστά ο κ. Τσίπρας. Έχει σταθερά πρότυπα στη συντηρητική παράταξη ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή
του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Πιο παλιός και από τον παλιό. Δεν µπορεί η χώρα να προχωρήσει µε τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο κ. Τσίπρας. Η πολιτική των «ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ» είναι εισιτήριο για νέα αδιέξοδα και αυτό
το επιβεβαιώνει ο προϋπολογισµός. Γι’ αυτό κι εµείς λέµε σήµερα «όχι» στον προϋπολογισµό του 2019, τον τελευταίο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύση βέβαια για τη χώρα δεν
είναι η επιστροφή της Δεξιάς. Η Νέα Δηµοκρατία εκµεταλλεύεται
όλη αυτήν την κατάσταση για να επιστρέψει στην εξουσία. Όµως,
πιστεύει αλήθεια κάνεις σε αυτόν τον τόπο ότι αυτό το κόµµα και
αυτά τα στελέχη, που δεν έχουν αποκηρύξει την καταστροφική
πολιτική του 2004 - 2009 µπορούν να οδηγήσουν τη χώρα στην
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έξοδο από την κρίση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Και πολύ περισσότερο, όταν ο κ. Μητσοτάκης, αγκαλιά µε τον
γνωστό για τη «θετική» του στάση για τη χώρα µας κ. Βέµπερ,
διακηρύσσει πως θα τηρήσει πιστά τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνηση του, όταν δηλώνει ξεκάθαρα
ότι θα περικόψει εκ νέου τις κοινωνικές δαπάνες, όταν δεν καταθέτει κανένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη, αλλά αρκείται µόνο στο να υπόσχεται ελαφρύνσεις για τους λίγους και
ισχυρούς, όταν από τις εξαγγελίες του απουσιάζει η κοινωνική
διάσταση και ο σεβασµός στα εργασιακά δικαιώµατα, όταν µε
τις πρόσφατες εξαγγελίες του ακολουθεί και µιµείται τις επιδοµατικές πολιτικές του κ. Τσίπρα, αντί µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την κοινωνική προστασία.
Ο κ. Μητσοτάκης στο όνοµα του νέου και φιλελεύθερου έχει
επιβιβαστεί στο τρένο της δεξιάς παλινόρθωσης. Δεν είναι, όµως,
το µέλλον της Ελλάδας µία ανάπτυξη για λίγους, µε ασύδοτη την
αγορά και εξαθλιωµένους εργαζόµενους, ούτε η αλαζονεία που
φαίνεται ότι είναι διάχυτη από τώρα και µόνο µε την προοπτική
της εξουσίας. Χορεύει το τανγκό της πόλωσης µε τον κ. Τσίπρα
και δεν τους ενδιαφέρει αν το ύφος και το ήθος αυτής της αντιπαράθεσης ενισχύει αντικειµενικά τις πιο ακραίες και αντιδραστικές δυνάµεις του τόπου. Δεν τους ενδιαφέρει αν η επόµενη
µέρα των εκλογών δεν θα είναι καθόλου διαφορετική από τη σηµερινή. Δεν τους ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις από τη διχαστική
πολιτική. Πίσω από όλους αυτούς τους επιφανειακούς καυγάδες,
τελικά, µοιάζουν πάρα πολύ.
Παρακολουθούµε όλες αυτές τις µέρες µπροστά στα µάτια
µας το µεγάλο αλισβερίσι. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία αναζητούν απεγνωσµένα πρόθυµους Βουλευτές, για να εξασφαλίσουν
ένα «ναι» ή ένα «όχι» για τη Συµφωνία των Πρεσπών. Από το 2010
όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µε ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας, που επέλεξαν την πόλωση και
το διχασµό, πλήρωσε τρία µνηµόνια. Οκτώ χρόνια µετά συνεχίζουν ακριβώς µε τα ίδια µυαλά. Με το «φύγε εσύ», όµως, «να
έρθω εγώ, να γίνω Πρωθυπουργός και δεν πειράζει να είσαι εσύ
απέναντι στις πλατείες και να πετροβολάς την εθνική προσπάθεια» οδηγούµαστε σε νέο αδιέξοδο που θα το πληρώσει ο
τόπος µε τέταρτο κανονικό µνηµόνιο αυτή τη φορά και αυτό είναι
το µεγάλο δίληµµα των εκλογών που έρχονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Χρειάζεται πολιτική ανατροπή: µία προοδευτική αλλαγή µε
εθνικές προτεραιότητες, µε έµπνευση, µε γνώση και µε σχέδιο
και αυτή είναι η κληρονοµιά της δικής µας παράταξης. Θα το πετύχουµε αυτό µε την καθοριστική ενίσχυση του Κινήµατος Αλλαγής. Διότι η µοίρα για την Ελλάδα δεν µπορεί να είναι ή η µιζέρια
του κ. Τσίπρα ή το άλµα στο κενό, βορά στις αγορές και στην
ασυδοσία, που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν αξίζει αυτό το
µέλλον στους Έλληνες πολίτες. Να τελειώνουµε, λοιπόν, και µε
τον λαϊκισµό και µε τη συντήρηση, να τελειώνουµε µε τα αδιέξοδα δίπολα.
Η χώρα χρειάζεται µία νέα διακυβέρνηση που θα ενώνει και
δεν θα διχάζει. Γι’ αυτό χτυπάµε την καµπάνα της εθνικής αφύπνισης, για να πάρει ο ελληνικός λαός την κατάσταση στα χέρια
του. Γι’ αυτό διεκδικούµε καθαρή εντολή για πολιτική ανατροπή
και προοδευτικές αλλαγές σε αυτόν τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Για εµάς, η προοδευτική πολιτική δεν είναι απλώς λόγια. Είναι
συγκεκριµένες πολιτικές µε περιεχόµενο. Έχουµε καταθέσει, λοιπόν, τη δική µας πρόταση, το σχέδιο «Ελλάδα», µία ολοκληρωµένη πρόταση για την ανάπτυξη µε κοινωνική δικαιοσύνη. Και δεν
έχουµε µείνει σε αυτό. Έχουµε εξειδικεύσει συγκεκριµένες διατάξεις και καταθέσαµε πρόταση νόµου και για την ανάπτυξη και
για την κοινωνική συνοχή.
Σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός για µας θα έπρεπε πριν απ’ όλα να ενσωµατώνει αλλαγή των στόχων για τα εξοντωτικά πρωτογενή
πλεονάσµατα και να δηµιουργεί πραγµατικό δηµοσιονοµικό χώ-
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ρο για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Να στηρίζει πολιτικές που οδηγούν στο αναπτυξιακό σοκ που έχει ανάγκη ο
τόπος, την παραγωγή νέου πλούτου µε συγκεκριµένα κίνητρα
στήριξης των επενδύσεων, της επιχειρηµατικότητας και ειδικά
των ελληνικών µεσαίων και µικρών επιχειρήσεων. Στήριξη των
αγροτών και ειδικά κίνητρα για να στηρίξουµε τη δραστηριότητα
των νέων ανθρώπων.
Όλα αυτά δεν τα λέω έτσι γενικά. Συµπεριλαµβάνονται στην
πρόταση νόµου που έχει καταθέσει η Κοινοβουλευτική µας
Οµάδα και αποτυπώνονται σε συγκεκριµένα µέτρα για το πώς
µπορεί να γίνει αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Θα έπρεπε, λοιπόν, ο προϋπολογισµός να δηµιουργεί περιφέρειες µε αναπτυξιακή ταυτότητα, ανάπτυξη δίκαιη και αισθητή
στους πολλούς, όχι στις ελίτ των πολυεθνικών και των κολλητών
της εκάστοτε εξουσίας. Να σηµατοδοτεί µια επανάσταση στο
κράτος, τη γενναία αποκέντρωση, τις αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση, να εξασφαλίζει πόρους για ποιοτικές και καθολικές υπηρεσίες στην υγεία και στην παιδεία, να διασφαλίζει τις πολιτικές
για την κοινωνική δικαιοσύνη, τη στήριξη των αδύναµων, των
αναπήρων, των κοινωνικά αποκλεισµένων. Μόνιµες, όµως, πολιτικές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δηµιουργούν ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και όχι επιδόµατα ελεηµοσύνης, µε
διασφάλιση βέβαια της πρώτης κατοικίας των µικρών και µεσαίων δανειοληπτών από τους πλειστηριασµούς.
Θα έπρεπε να αποτυπώνει τη ριζική αλλαγή του νόµου Κατρούγκαλου, την αποκατάσταση του κοινωνικού κεκτηµένου στις
εργασιακές σχέσεις, τη βελτίωση τελικά του επιπέδου ζωής των
Ελλήνων πολιτών. Να αποκαθιστά τον ρόλο του υπερταµείου ως
ταµείο αξιοποίησης και όχι εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας,
έτσι ώστε να διασφαλιστούν πόροι για το κοινωνικό – ασφαλιστικό σύστηµα και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.
Μπορεί το αδιέξοδο αυτό δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη, Νέας
Δηµοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ να εγγυηθεί τη νέα πορεία που έχει ανάγκη η χώρα; Κατηγορηµατικά «όχι». Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κρίθηκε οριστικά στη συνείδηση των πολιτών και απέτυχε.
Τώρα που οι µάσκες έπεσαν και η ιστορική αλήθεια δίνει πραγµατική διάσταση σε πρόσωπα και παρατάξεις, δεν υπάρχει πια
περιθώριο για άλλες αυταπάτες και για άλλους µαθητευόµενους
µάγους και σωτήρες. Η Ελλάδα και οι Έλληνες αναζητούν µια
ριζικά διαφορετική, πραγµατικά προοδευτική και αποτελεσµατική πολιτική. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος της δηµοκρατικής
παράταξης. Εµείς θέλουµε, ξέρουµε και µπορούµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Εµείς σκεφτόµαστε αλλιώς. Είµαστε ριζικά διαφορετικοί,
πραγµατικά προοδευτικοί. Εµείς είµαστε σοσιαλδηµοκράτες και
γι’ αυτό δουλεύουµε και για τη δηµοκρατία και για την κοινωνική
συνοχή. Θέλουµε να µπει ένα τέλος στην οπισθοδρόµηση. Δουλεύουµε για ανάπτυξη, απασχόληση και αλληλεγγύη. Αγωνιζόµαστε και διεκδικούµε διαφάνεια και λογοδοσία στον δηµόσιο
βίο και στα δηµόσια οικονοµικά και προϋπολογισµούς κοινωνικά
δίκαιους και πραγµατικά αναπτυξιακούς. Αφουγκραζόµαστε και
εκφράζουµε το κοινωνικό αίτηµα για αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η
σηµαία σήµερα: να πάρει πίσω ο ελληνικός λαός τη χαµένη του
αξιοπρέπεια και η χώρα µας τη χαµένη της αξιοπιστία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται ανατροπή.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε µε την Ελλάδα που παράγει και δηµιουργεί. Είµαστε µε την Ελλάδα που ελπίζει, που είναι αισιόδοξη,
που είναι φωτεινή. Εµείς είµαστε και δουλεύουµε για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης για δεκαπέντε λεπτά.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση του προϋπολογισµού του 2019 είναι µια καλή ευκαιρία για
έναν σύντοµο απολογισµό της δηµοσιονοµικής πολιτικής της
χώρας την τριετία 2015 – 2018. Και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω
τη σηµερινή µου οµιλία.
Το 2015 η Κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, πρωτόγνωρο -θα έλεγα- για µια ανεπτυγµένη ευρωπαϊκή
χώρα µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου πολέµου.
Πρώτον, η οικονοµία παρέµενε σε βαθιά ύφεση και το ΑΕΠ
είχε ήδη υποχωρήσει κατά 25%.
Δεύτερον, η χώρα παρέµενε αποκλεισµένη από τις διεθνείς
αγορές χωρίς δυνατότητα χρηµατοδότησης τόκων και χρεολυσίων, παρά τα δύο προγράµµατα προσαρµογής.
Τρίτον, δεν διέθετε εργαλεία οικονοµικής σταθεροποίησης,
δεν υπήρχε δηµοσιονοµικός χώρος και δεν είχε ανεξάρτητη νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική.
Τέταρτον, ήταν αντιµέτωπη µε ένα ευάλωτο τραπεζικό σύστηµα.
Πέµπτον, υπήρχαν εταίροι που επεδίωκαν και προετοίµαζαν
τις προϋποθέσεις για την έξοδο της χώρας από το κοινό νόµισµα.
Είναι καλό να αντλούµε διδάγµατα από την εµπειρία του πρόσφατου παρελθόντος και να µην ξεχνάµε πως η δεινή αυτή θέση
της χώρας ήταν προϊόν της κάκιστης διαχείρισης των δηµοσίων
οικονοµικών των προηγούµενων χρόνων και ειδικά των ετών που
προηγήθηκαν της κρίσης του 2008 – 2009, όταν τα δίδυµα ελλείµµατα του προϋπολογισµού από τη µια και του εξωτερικού
ισοζυγίου από την άλλη είχαν υπερβεί το 15%, οδηγώντας έτσι
στην πλήρη απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας και στον αποκλεισµό από τις αγορές.
Μπροστά, λοιπόν, στα οξεία διλήµµατα που έθετε η κατάσταση αυτή, η Κυβέρνηση επέλεξε τη µόνη, κατά τη γνώµη µου,
ενδεδειγµένη, αλλά δύσκολη στρατηγική: τη στρατηγική της ανάκτησης της δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας, τη στρατηγική της πειθούς των διεθνών αγορών πως η χώρα µπορεί να αποκαταστήσει
τη δηµοσιονοµική ισορροπία µε τρόπο βιώσιµο και διατηρήσιµο,
πως µπορεί να τηρεί τις δεσµεύσεις της και να είναι συνεπής
στην τήρηση των στόχων που έχει αναλάβει, µε λίγα λόγια πως
η χώρα έχει ξεπεράσει οριστικά κακές συνήθειες του παρελθόντος, όπως τη συστηµατική παραγωγή ελλειµµάτων, ακόµα και
όταν η οικονοµία αναπτύσεται.
Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας προϋπέθετε τη δύσκολη επιλογή µίας αναγκαίας τριετούς δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε
αύξηση φόρων, που δεν θέλαµε, και περιστολή στοχευµένων δαπανών από τη µία πλευρά, σε συνδυασµό όµως µε µία γενναία
αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους µε τρόπο τέτοιο, ώστε οι
ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας να παραµείνουν κάτω του 15% µεσοπρόθεσµα, κάτι που πετύχαµε τον προηγούµενο Ιούνιο.
Τι πέτυχε, λοιπόν, αυτή η µεικτή στρατηγική δηµοσιονοµικής
προσαρµογής από τη µία και αναδιάρθρωσης του χρέους από
την άλλη;
Πρώτον, εκµηδενίστηκαν ακραίοι κίνδυνοι που ταλάνισαν τη
χώρα από το 2010 έως το 2015. Αναφέροµαι, βέβαια, στον κίνδυνο εξόδου της χώρας από το κοινό νόµισµα.
Δεύτερον, µειώθηκε σηµαντικά η οικονοµική αβεβαιότητα και
αναστράφηκαν οι αρνητικές προσδοκίες των τελευταίων ετών,
όπως άλλωστε δείχνουν όλοι οι δείκτες κλίµατος οικονοµικής εµπιστοσύνης.
Τρίτον, η χώρα βγήκε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος το 2017, έναν χρόνο πριν από το αναµενόµενο.
Τέταρτον, η οικονοµία ξεκίνησε να ανακάµπτει για επτά συνεχόµενα τρίµηνα µε ήπιο ρυθµό στην αρχή, µε επιταχυνόµενο
ρυθµό τώρα, της τάξης του 2,1%, 2,2% και µε την προσδοκία
υψηλότερου ρυθµού το 2019.
Πέµπτον, η ανεργία µειώθηκε κατά επτά ποσοστιαίες µονάδες
από τον Ιανουάριο του 2015 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2018, δηµιουργώντας τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
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Τέλος, οι αποδόσεις των δεκαετών οµολόγων αναφοράς αποκλιµακώθηκαν σηµαντικά.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να κάνω µία αναφορά στον ισχυρισµό της Αντιπολίτευσης πως τα σηµερινά επιτόκια διατηρούν τη
χώρα εκτός αγορών.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία πως και εµείς θα θέλαµε τα επιτόκια δανεισµού να είναι ακόµα χαµηλότερα, όπως δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία πως θα ήταν ήδη σηµαντικά χαµηλότερα, αν
δεν υπήρχε ο κραδασµός στις διεθνείς αγορές που προκαλεί ο
ιταλικός κίνδυνος. Άλλωστε την 1η Αυγούστου του 2018 το δεκαετές επιτόκιο αναφοράς ήταν στο 3,8%.
Είναι, όµως, τα σηµερινά επιτόκια δανεισµού απαγορευτικά;
Διατηρούν τη χώρα εκτός αγορών; Αξίζει εδώ να δούµε το κόστος δανεισµού των χρόνων της ευηµερίας 2002 – 2008. Ο µέσος όρος του δεκαετούς επιτοκίου δανεισµού την περίοδο 2002
– 2008 ήταν 4,36%. Ο µέσος όρος του δεκαετούς επιτοκίου δανεισµού τους πρώτους έντεκα µήνες του 2018 ήταν 4,18%, χαµηλότερο, ή εν πάσει περιπτώσει αντίστοιχο µε το επιτόκιο
δανεισµού 2002 - 2008 όταν το επιτόκιο δανεισµού δεν ήταν καν
πρόβληµα, δεν ήταν καν είδηση.
Βέβαια, για µας κριτήριο επιτυχίας δεν είναι µόνο η αποκατάσταση της χαµένης αξιοπιστίας της χώρας, όσο και αν αυτό είναι
σηµαντικό. Εξίσου σηµαντικός πυλώνας της δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2015 - 2018 ήταν και η προστασία, στο µέτρο του
δυνατού, των πιο ευάλωτων τµηµάτων του ελληνικού πληθυσµού, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσαρµογής.
Αξίζει εδώ να συγκρίνει κανείς το δείκτη κοινωνικής προστασίας του προϋπολογισµού του 2015, που δεν καταρτίσαµε εµείς,
µε αυτόν του προϋπολογισµού του 2019. Θα αναφερθώ µόνο σε
πέντε εµβληµατικές µόνιµες καλά στοχευµένες παρεµβάσεις που
δεν υπήρχαν τότε και υπάρχουν τώρα.
Κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, προϋπολογισµένο για το
2019 στα 850 εκατοµµύρια. Δεν υπήρχε το 2015. Οικογενειακά
επιδόµατα ενισχυµένα για οικογένειες µε ένα και δύο παιδιά κατά
360 εκατοµµύρια. Από 650 εκατοµµύρια το 2015 στο 1 δισεκατοµµύριο το 2019. Επίδοµα στέγασης 400 εκατοµµυρίων το
2019. Δεν υπήρχε το 2015. Κάλυψη ανασφάλιστων συµπολιτών
µας από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τόσο για εξετάσεις όσο και
για νοσηλεία. Κοστολογείται γύρω στα 150 εκατοµµύρια. Ενίσχυση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Συνολικά νέοι θεσµοί, νέες καλά στοχευµένες παρεµβάσεις
της τάξης του 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ ή 1% του ΑΕΠ σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας που επουλώνουν κοινωνικά τραύµατα και µειώνουν τις ανισότητες. Με δύο
λόγια, η στρατηγική ήταν αποκατάσταση της αξιοπιστίας για τη
σταθεροποίηση της παραπαίουσας οικονοµίας και σταθεροποίηση της οικονοµίας για την προστασία των αδυνάµων και τη µείωση των ανισοτήτων.
Ο προϋπολογισµός του 2019 είναι ακριβώς ο καρπός αυτής
της επιτυχούς προσαρµογής, καθώς και της οικονοµικής ανάκαµψης που βιώνουµε τώρα. Θα πω πολύ λίγα πράγµατα, γιατί
έχει ήδη συζητηθεί εξαντλητικά. Αποτελεί πρώτα απ’ όλα µόνο
ένα βήµα, µόνο το πρώτο βήµα αλλαγής του µείγµατος δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε στόχο τα επόµενα τέσσερα χρόνια και
µέχρι το 2022 το µείγµα να είναι πολύ πιο φιλικό και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Δεύτερον, ενσωµατώνει επέκταση της
τάξης του 0,5% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 2008, µε τρόπο
ισόρροπο µεταξύ µείωσης φόρων και αύξησης δαπανών.
Είδα πως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση διένειµε στο πρόσφατο
συνέδριό της µια λίστα οικονοµικών µέτρων –φαντάζοµαι τη ραχοκοκαλιά του οικονοµικού της προγράµµατος- και είχα την ευκαιρία να τη µελετήσω µε προσοχή. Έκανα µάλιστα και έναν
προσεκτικό απολογισµό του κόστους της λίστας αυτής. Πρέπει
να πω ότι είναι αρκετά γενναιόδωρη. Δεν είναι βέβαια παροχολογία, γιατί παροχολογία κάνει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ!
Περιλαµβάνει τα εξής: Κατ’ αρχάς, περιλαµβάνει µέτρα που
έχουµε ήδη νοµοθετήσει και υλοποιούµε, αλλά περιλαµβάνει και
πολλά άλλα. Περιλαµβάνει µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός
διετίας, πράγµα που έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, την
Κυβέρνηση και έχει ήδη ψηφιστεί, µε κόστος 666 εκατοµµυρίων
ευρώ.
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Περιλαµβάνει µείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 29% ακούστε το αυτό!- στο 20% σε δύο χρόνους, άµεσα, µε κόστος
640 εκατοµµύρια, σε δύο χρόνους µε κόστος περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Μείωση φορολογικού συντελεστή µερισµάτων
από το 15% στο 5%, πράγµα που είναι επίσης κοµµάτι του προϋπολογισµού.
Εισαγωγή φορολογικού συντελεστή 9% για εισοδήµατα έως
10.000 ευρώ για µισθούς, συντάξεις, επιχειρήσεις και αγρότες.
Έχετε συνείδηση του κόστους που συνεπάγεται; Συνεπάγεται
2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο το µέτρο αυτό. Επιπλέον, αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, κόστος 317 εκατοµµύρια.
Αύξηση του προϋπολογισµού του ΚΕΑ από 760 εκατοµµύρια σε
1 δισεκατοµµύριο. Είναι ήδη 850 εκατοµµύρια.
Επαναφορά επιδοµάτων για τρίτεκνους και πολύτεκνους, κόστος 200 εκατοµµύρια. Αύξηση του προϋπολογισµού για τα επιδόµατα ανεργίας κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ. Συνολικό κόστος
το 2020, σε πρώτο χρόνο δηλαδή, 4,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, συνολικό κόστος 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Έχει και άλλα. Δεν σταµατάει εδώ. Μείωση του ΦΠΑ µε καθιέρωση συντελεστών 22% και 11% από 24% και 13% αντιστοίχως,
κόστος 733 εκατοµµύρια ευρώ. Σταδιακή κατάργηση του τέλους
επιτηδεύµατος, κόστος 323 εκατοµµύρια ευρώ. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, κόστος 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης
από 20% σε 15% σταδιακά εντός τετραετίας, κόστος 1,6 εκατοµµύρια ευρώ. Στην τετραετία δηλαδή, µέχρι το 2023, τα µέτρα που
ανακοίνωσε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κοστίζουν 9,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις και µια πρόταση και θα ήθελα
η Νέα Δηµοκρατία να τις ακούσει. Πρώτον, σε µια χώρα που έχει
υποφέρει από µια βαθιά πολυετή ύφεση, εξαιτίας ανεύθυνων πολιτικών του παρελθόντος, είναι καλό όταν καταθέτει κανείς µια
τόσο µεγάλη δέσµη µέτρων, να τεκµηριώνει µε τρόπο πειστικό
µε ποιο τρόπο θα τη χρηµατοδοτήσει.
Φυσικά δεν είναι καθόλου πειστικό να ισχυρίζεται πως θα χρηµατοδοτήσει τη δέσµη αυτή –ακούστε!- µέσω της µείωσης της
φοροδιαφυγής, µε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης, µε µείωση
των δηµοσιονοµικών στόχων, µε επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενίσχυση ΣΔΙΤ και πρόγραµµα περιορισµού των κρατικών δαπανών. Εγώ θα ζητούσα από τους πολίτες που µας
ακούν, όταν τους υπόσχονται τέτοια µέτρα, να ρωτάνε ένα πράγµα. Από πού θα χρηµατοδοτηθούν;
Και πηγαίνω ένα βήµα παραπέρα. Εν όψει των βουλευτικών
εκλογών του 2019 η Βουλή των Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε -απευθύνοµαι στο Προεδρείο της Βουλής- να εξοπλίσει κατάλληλα το
Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους της Βουλής για να κοστολογεί, πρώτον και να αξιολογεί τα οικονοµικά προγράµµατα
όλων των κοµµάτων. Είναι µια πρωτοβουλία που οδηγεί σε πολύ
καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών, οδηγεί σε διαφάνεια, σε βελτίωση της ποιότητας του διαλόγου και εν τέλει σε πολύ καλύτερη
ποιότητα δηµοκρατίας. Γίνεται σε άλλες χώρες και προτείνω στο
Προεδρείο της Βουλής να το σκεφτεί ως µέτρο και στη χώρα
µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα ήθελα την ανοχή σας για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Για µένα µια δέσµη 5,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ άµεσα –ας
αφήσουµε την τετραετία- σηµαίνει ένα από τα εξής τρία πράγµατα. Ή η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι ειλικρινής και κοροϊδεύει
τον κόσµο -δεν το πιστεύω εγώ αυτό, θεωρώ ότι είναι ειλικρινήςή σκοπεύει να µειώσει δραµατικά κοινωνικές δαπάνες, µισθούς
και συντάξεις -να θυµίσω ότι το 20% του προϋπολογισµού είναι
µισθοί και το 40% είναι συντάξεις, δεν το αποκλείω, δεν το λέει
βέβαια αλλά εγώ δεν το αποκλείω- ή, αυτό που εγώ θεωρώ πιο
πιθανό, πιστεύει πως η επιθετική µείωση φόρων –ακούστε το
αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον- είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη.
Πιστεύει δηλαδή πως είναι ικανή αυτή η µείωση φόρων της
τάξης των 5,3 δισεκατοµµυρίων να οδηγήσει σε τόσο µεγάλη τόνωση της ανάπτυξης που τα παραγόµενα έσοδα να υπερκαλύπτουν την απώλεια εσόδων που δηµιουργεί η µείωση φόρων.
Άρα, δεν χρειάζεται να πολυασχολούµαστε µε τον προϋπολογι-
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σµό. Το µόνο που πρέπει να κάνουµε είναι να µειώσουµε τη φορολογία.
Πρέπει να πω ότι δεν θα άξιζε να ασχοληθεί κανείς µε την άποψη αυτή, αν δεν ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, ειδικά για µια χώρα
που έχει ταλαιπωρηθεί όσο η Ελλάδα, επικίνδυνη για ένα νέο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και για νέες περιπέτειες.
Δεν είναι τυχαίο πως κανένα κεντροδεξιό ευρωπαϊκό κόµµα
δεν διακρίνεται από αυτού του είδους το δηµοσιονοµικό καιροσκοπισµό. Το µόνο κόµµα που αγνοεί τις συνέπειες µιας επιθετικής µείωσης της φορολογίας στον προϋπολογισµό είναι το
αµερικάνικο ρεπουµπλικανικό κόµµα, το οποίο τρεις φορές, τη
δεκαετία του 1980, τη δεκαετία του 2000 και τώρα, ακολουθεί
την πολιτική αυτή για να αφήσει πίσω του δηµοσιονοµικά ερείπια
που κλήθηκε να συµµαζέψει το κόµµα των δηµοκρατικών. Για τη
χώρα µας όµως δηµοσιονοµικά ερείπια σηµαίνει νέο πρόγραµµα
και αυτό είναι που µε κάνει να ανησυχώ.
Διαφαίνονται, λοιπόν, οι γραµµές αντιπαράθεσης των δύο οικονοµικών προγραµµάτων στις επερχόµενες εκλογές. Από τη µια
µεριά, σε ένα ολοένα δυσµενέστερο οικονοµικό περιβάλλον η ευρωπαϊκή οικονοµία επιβραδύνεται, οι όροι εµπορίου αλλάζουν,
η αµερικανική νοµισµατική πολιτική γίνεται πιο σφιχτή- σηµασία
έχει –και αυτή είναι η δική µας δέσµευση- η διατήρηση της αξιοπιστίας και της δηµοσιονοµικής ισορροπίας µε µοίρασµα των
καρπών της ανάπτυξης µε τρόπο δίκαι µειώνοντας τις ανισότητες.
Από την άλλη πλευρά, επιθετική µείωση της φορολογίας, χωρίς εκτίµηση των συνεπειών στον προϋπολογισµό, µε βραχυπρόθεσµο πολιτικό όφελος, αλλά µεσοπρόθεσµο βαρύ τίµηµα για τη
χώρα.
Θα προχωρήσουµε στον ίδιο δρόµο και τα επόµενα χρόνια, εχθροί του χρέους, σεβόµενοι τις θυσίες, την καρτερικότητα και
την ανεκτικότητα του ελληνικού λαού, µε βήµατα σταθερά, για
να µη διασπαθιστεί το πολύτιµο κεφάλαιο αξιοπιστίας που έχει
οικοδοµηθεί και γνωρίζοντας πως η σταθερότητα είναι αναγκαία
για έναν σκοπό: Για να µπορέσει η χώρα να διατηρήσει υψηλούς
ρυθµούς µεγέθυνσης, να αυξηθούν τα διαθέσιµα εισοδήµατα, να
διανεµηθούν δίκαια, να µειωθεί η ανεργία, να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος.
Αυτή είναι η δική µας παρακαταθήκη και γι’ αυτό, σας καλώ να
στηρίξετε τον προϋπολογισµό του 2019.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Αρχηγό της Νέας
Δηµοκρατίας και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούω πάντα µε πολλή προσοχή τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Χουλιαράκη, αλλά, καθώς
τον παρακολουθούσα, σκεφτόµουν το εξής: Κύριε Χουλιαράκη,
εσείς δεν ήσασταν Υπουργός και το πρώτο εξάµηνο του 2015;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ήσασταν. Έκανα λάθος. Το αποκηρύσσετε, λοιπόν.
(Θόρυβος - γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν πειράζει. Ήταν Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας -αυτό δεν
αλλάζει τα πράγµατα- ο έχων τη βασική ευθύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εν πάση περιπτώσει, το να παρουσιάζεται σήµερα -κύριε Χουλιαράκη, ακούστε µε- ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και να υπεραµύνεται της υπευθυνότητας και της πειθαρχίας και της δηµοσιονοµικής σοβαρότητας, όταν η δική σας κυβέρνηση ήταν αυτή η
οποία ανατίναξε τη χώρα το πρώτο εξάµηνο του 2015 και τα αποτελέσµατα της πολιτικής τα πληρώνουµε σήµερα, είναι τουλάχιστον οξύµωρο.
Έρχοµαι τώρα στη σηµερινή συζήτηση, η οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί µια κορυφαία στιγ-
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µή της οικονοµικής και πολιτικής ζωής. Καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
Καταψηφίζουµε όχι µόνο τις επιµέρους προβλέψεις του, αλλά
µέσω αυτού συνολικά την Κυβέρνησή σας, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση του ψεύδους, της εξαπάτησης, της αλαζονείας και του κυνισµού. Καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση που έκανε χειρότερη τη ζωή των Ελλήνων και ειδικά των
πιο αδύναµων. Καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση των φόρων, της
βαριάς και µακροχρόνιας λιτότητας. Καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση των απαράδεκτων εθνικών υποχωρήσεων. Καταψηφίζουµε
την Κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαπλοκής.
(Θόρυβος - γέλωτες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καταψηφίζουµε τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ για ό,τι αυτοί συµβολίζουν, τον λαϊκισµό, τη δηµαγωγία, την πολιτική χωρίς αρχές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταψηφίζουµε τους κοµµατικούς διορισµούς σας, την αλαζονεία σας, την ανικανότητά σας, την πολιτική για το κόµµα και
όχι για την πατρίδα. Και δεν σας καταψηφίζουµε µόνο εµείς,
αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Και στις εκλογές που έρχονται θα κλείσει οριστικά ο κύκλος της χειρότερης
Κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός που φέρνετε σε αυτή τη
Βουλή. Το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι. Γι’ αυτό και…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Βλέπω µεγάλη ταραχή στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα,
µεγάλη ανησυχία.
Όσα θα ακουστούν σήµερα, λοιπόν, θα έχουν πολύ µεγάλη σηµασία, αλλά είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω την τοποθέτησή
µου από την επικαιρότητα.
Η χθεσινή τροµοκρατική επίθεση κατά του «ΣΚΑΪ» και της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» είναι ένα ακόµα αποτέλεσµα της στρατηγικής της
έντασης που ακολουθείτε εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή
που ήσασταν στην αντιπολίτευση, µια στρατηγική η οποία είναι
αντίθετη στις αντιλήψεις και τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και
του µεγαλύτερου µέρους των πολιτών που σας είχαν ψηφίσει.
Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι και η συστηµατική στοχοποίηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Το κάνετε µε συνέπεια,
σχεδόν όλοι σας. Στοχοποιείτε µε ύφος και επίθετα παντελώς
ξένα προς τον δηµοκρατικό διάλογο έντυπα και σταθµούς, εκδότες και δηµοσιογράφους, µε τρόπο που δεν έχει γίνει ποτέ τα
χρόνια της µεταπολίτευσης. Έχετε καταγγείλει πρόσωπα και
πρωτοσέλιδα, έχετε προεξοφλήσει δικαστικές αποφάσεις, έχετε
αποκαλύψει µέχρι και στοιχεία πόθεν έσχες δηµοσιογράφων των
οποίων τα γραπτά δεν σας αρέσουν.
Ξέρετε ότι η τροµοκρατία µπορεί να οργανώνεται σε κάποιες
γιάφκες που συνωµοτούν κατά της δηµοκρατίας, γεννιέται όµως
στα λόγια του ακραίου διχασµού και του κηρύγµατος του µίσους.
Η τροµοκρατία θρέφεται µέσα σε µια κοινωνία που, δυστυχώς ένα τµήµα της, τουλάχιστον- έχει αποκτήσει ένα αίσθηµα ανοχής
στη βία.
Και γι’ αυτά φέρετε προσωπικά ευθύνη, κύριε Τσίπρα.
Δεν χρειάζεται να µιλήσω ξανά εδώ για το καθεστώς ασυδοσίας και ανοµίας που έχει διαµορφωθεί στη χώρα, µε τη δική σας
ανοχή και πολύ συχνά µε τη δική σας ενθάρρυνση, για τους
«Ρουβίκωνες» και τους τραµπούκους στα πανεπιστήµια.
Διότι, κύριοι της Συµπολίτευσης, σας έχω προειδοποιήσει εδώ
και καιρό: Οι καταλήψεις και οι γροθιές γίνονται πολύ εύκολα ρόπαλα και µολότοφ, για να µετατραπούν µετά σε καλάσνικωφ και
βόµβες.
Όταν, συνεπώς…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα µε ακούσετε µε προσοχή! Θα µε ακούσετε µε προσοχή!
Αρκετά µας έχετε ταλαιπωρήσει σε αυτή τη χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ!
Μην παρεµβαίνετε.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όταν, λοιπόν, δικαιολογούνται οι αφετηρίες της βίας, τότε
εισπράττεται οδυνηρά και η εξέλιξή της. Όταν οι εξτρεµιστές χαρακτηρίζονται αγωνιστές ή απλώς παιδιά, τότε αποκτούν άλλοθι
οι ενέργειές τους. Όταν από επίσηµα χείλη στοχοποιούνται πρόσωπα και αντιλήψεις, τότε γίνεται πιο εύκολη η δουλειά των κουκουλοφόρων. Όταν τα κρούσµατα ολοένα και αυξάνονται, όταν
οι συλλήψεις ολοένα και µειώνονται, τότε η ανοµία γιγαντώνεται.
Από την πλευρά µου, ένα πράγµα µόνο έχω να πω: Όσο ανοιχτή είναι η δηµοκρατία µας σε διαφορετικές απόψεις τόσο αµείλικτη θα είναι µε εκείνους που θα θελήσουν να τη φιµώσουν µε
βία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όσοι φαντασιώνονται ένοπλους αγώνες, επαναστάσεις σε
βάρος της δηµοκρατίας και των θεσµών, να ξέρουν πολύ απλά
ότι επί των ηµερών µας θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τελεία
και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στον τελευταίο
προϋπολογισµό σας.
Δεν είναι µόνο ο καθρέφτης της αποτυχίας σας, αλλά είναι και
µια ευκαιρία να ακουστούν κάποιες αλήθειες, γιατί ο τελευταίος
προϋπολογισµός σας, κύριε Τσίπρα, είναι και ο απολογισµός
σας. Είναι ο απολογισµός του µακροβιότερου µνηµονιακού Πρωθυπουργού.
Κανονικά ο κύκλος της κρίσης θα έπρεπε να είχε κλείσει πριν
από τέσσερα χρόνια, αν εσείς, κύριε Τσίπρα, µαζί µε τον κ. Καµµένο δεν προκαλούσατε εκλογές µε τη σύµπραξη του κ. Κουβέλη
και της Χρυσής Αυγής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας βλέπω στα υπουργικά έδρανα, κύριε Κουβέλη. Κανείς
καλός δεν χάνεται σε αυτή τη χώρα.
Εµποδίσατε την έξοδο της χώρας από το δεύτερο πρόγραµµα.
Τινάξατε στον αέρα τις προσπάθειες του ελληνικού λαού µε ένα
αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο, παγιδεύσατε τη χώρα σε ένα νέο
κύκλο λιτότητας, ζηµιώνοντάς τη µε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, περίµενα την αντίδρασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και επειδή ισχυρίζεστε ότι αυτά τα λέµε µόνο εµείς, θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις δηλώσεις του κ. Ρέγκλινγκ και του κ.
Βίζερ. Αυτοί είπαν ότι µας ζηµιώσατε 100 δισεκατοµµύρια. Τους
αµφισβητείτε κι αυτούς, φαντάζοµαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το λέω, λοιπόν, πολύ απλά. Κύριε Τσίπρα, αν δεν είχατε
έρθει στην εξουσία, η κρίση θα είχε τελειώσει εδώ και µια τετραετία. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την πολιτική σας απάτη, την
οποία τώρα βαπτίσατε «αυταπάτη».
Το 2014 η χώρα είχε ήδη θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, παρήγαγε ήδη πλεονάσµατα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα, πραγµατικά, να κάνετε τη
δουλειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι να κάνω; Συνεχώς λέω
να γίνεται ησυχία, κύριε Πρόεδρε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Να τους ανακαλέσετε στην τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα, τι λέτε τώρα, κύριε Αυγενάκη; Συνεχώς ανακαλώ στην τάξη. Αλίµονο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σας βλέπω λίγο χαλαρό. Δεν πειράζει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όπως µας είπατε, έχουµε µπει σε προεκλογική περίοδο.
Αναλάβατε και εσείς τον δικό σας ρόλο. Δεν πειράζει, θα το ανεχτούµε κι αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Όλες οι εκθέσεις τότε, κύριε Τσίπρα, προέβλεπαν ρυθµούς
ανάπτυξης που ξεπερνούσαν το 3%. Μέσα σε δυόµισι χρόνια η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πήρε µια ύφεση 0,9% και την
πήγε στο 0,7% ανάπτυξη. Είχαµε µια µεταβολή της τάξης σχεδόν
10% του ΑΕΠ.
Εσείς τι κάνατε ακριβώς µέσα σε τέσσερα χρόνια, κύριε Τσίπρα; Από το 0,7% πήγατε στο 1,5%. Αυτό είναι το κατόρθωµα
σας. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τον σχετικό πίνακα.
Και επειδή σας ακούω συνέχεια, και εσάς και τους Βουλευτές
σας, να τσουβαλιάζετε όλη την περίοδο µετά το 2010 -να µιλήσω
για λογαριασµό της Νέας Δηµοκρατίας- για το τι έκαναν ως
Υπουργοί η κ. Κατσέλη, η κ. Ξενογιαννακοπούλου, ο κ. Μπόλαρης, η κ. Τζάκρη, για αυτά εσείς πρέπει να απολογηθείτε, όχι
εµείς. Εσείς τους πήρατε στο κόµµα σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι άλλο, λοιπόν, συνέβαινε το 2014; Είχαν δροµολογηθεί µια
σειρά από µεγάλες επενδύσεις. Θυµίζω την παραχώρηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων, την οποία, βέβαια,
πολεµήσατε λυσσαλέα, για να έρθετε µετά να την αποδεχτείτε
ως δικιά σας πολιτική.
Οι φόροι µειωνόντουσαν, κύριε Τσίπρα, το 2014 και προχωρούσαν οι αποπληρωµές των οφειλών του δηµοσίου.
Και βέβαια, το χρέος τότε, κύριε Τσίπρα, σύµφωνα µε την έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου -την οποία θα καταθέσω για τα Πρακτικά- κρινόταν βιώσιµο. Ήταν βιώσιµο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην τα πείτε σε µένα. Στο ΔΝΤ να τα πείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το ίδιο ΔΝΤ, το οποίο έξι µήνες µετά έκρινε το χρέος δραµατικά µη βιώσιµο. Διότι τι µεσολάβησε; Το καταστροφικό πρώτο
εξάµηνο µε τον κ. Βαρουφάκη, τον κ. Τσίπρα και όλη την παρέα
που οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρεµού και το οποίο τώρα
θέλετε να ξεχάσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τότε, ναι, κύριε Τσίπρα, η χωρά θωρακιζόταν µε πιστωτική
γραµµή στήριξης και από το Μάρτιο του 2015 ήταν διαθέσιµη για
την Ελλάδα η ποσοτική χαλάρωση, το γνωστό QE, το QE που
τότε δεν σας πολυενδιέφερε. Πρόπερσι το θέτατε ως µεγάλο
στόχο, πέρυσι το είχατε ως µία εναλλακτική λύση και τώρα τι
έγινε, κύριε Τσίπρα; Απλά το χάσατε.
Έχω εδώ πέρα εννέα διαφορετικές δηλώσεις σε σηµαντικές
οµιλίες, στις οποίες είχατε εξαγγείλει, κύριε Τσίπρα, ότι θα
µπούµε στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Ούτε µία, ούτε
δύο, ούτε τρεις, αλλά εννέα φορές το είχατε εξαγγείλει. Θα τις
καταθέσω για τα Πρακτικά. Πήραν 2,6 τρισεκατοµµύρια ευρώ επαναλαµβάνω 2,6 τρισεκατοµµύρια ευρώ- άλλες ευρωπαϊκές
χώρες από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Και η Ελλάδα,
που το είχε ανάγκη περισσότερο, τι πήρε, κύριε Τσίπρα; Ούτε 1
ευρώ. Και αντί των ευρωπαϊκών εγγυήσεων, προτιµήσατε τις τσέπες των Ελλήνων. Τους φορολογήσατε αλύπητα και διαλύσατε
τη µεσαία τάξη, αυτή τη µεσαία τάξη η οποία κρατάει ενωµένη
την ελληνική κοινωνία.
Ο κύκλος της παρακµής σας κλείνει, αλλά οι Έλληνες θα σας
θυµούνται για πέντε λέξεις:
Λέξη πρώτη «ψέµα». Εξαπατήσατε συνειδητά τους πολίτες
από την κατάργηση του µνηµονίου µε ένα νόµο και ένα άρθρο,
µέχρι την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και µετά µέχρι και το παράλληλο
πρόγραµµα του Σεπτεµβρίου του 2015. Και σήµερα ακόµα συνεχίζετε να ψεύδεστε.
Λέξη δεύτερη «φτώχεια». Κάνατε τους φτωχούς φτωχότερους
από τη µείωση των κατώτατων συντάξεων, µέχρι την κατάργηση
του ΕΚΑΣ και τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς ανασφάλιστης εργασίας, της γενιάς των 360 ευρώ.
Λέξη τρίτη «φόροι». Γονατίσατε τους πολίτες µε την υπερφορολόγηση, κυρίως τη µεσαία τάξη, µε την αύξηση όλων των άµεσων φόρων, τη µείωση του αφορολογήτου, τη φοροεπιδροµή
στους έµµεσους φόρους, από τα καύσιµα µέχρι τον καφέ.
Λέξη τέταρτη «φόβος». Γεµίσατε µε ανασφάλεια την καθηµερινότητα των πολιτών, από τις γειτονιές µέχρι τα πανεπιστήµια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και λέξη πέµπτη, που σας ενοχλεί πολύ, «σκάνδαλα», από τους
φωτογραφικούς διαγωνισµούς στο Θριάσιο, µέχρι το σκάνδαλο
εξαγοράς επιχείρησης στα Σκόπια από τη ΔΕΗ, και από τα 700
εκατοµµύρια που αφήσατε στο τραπέζι για την επέκταση της
σύµβασης του «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», µέχρι τη ΔΕΠΑ, για
την οποία θα έχουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε αναλυτικά την
Παρασκευή.
Αλήθεια πρώτη, λοιπόν: Χάθηκαν τέσσερα πολύτιµα χρόνια. Η
Ελλάδα όχι µόνο δεν µπόρεσε να βρει το δρόµο της υπόλοιπης
Ευρώπης, αλλά βυθίστηκε πιο κάτω. Το 2015 η χώρα έφτασε στο
χείλος του γκρεµού. Διχάστηκε σε ένα δηµοψήφισµα παρωδία
και έχασε τις τράπεζές της.
Μιλήσατε, κύριε Τσίπρα, την προηγούµενη φορά που βρεθήκαµε σε αυτή την Αίθουσα, για τις τράπεζες. Έχω εδώ την κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών το 2014, συνολικά περίπου
38 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ήταν 38 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε
Τσίπρα. Σήµερα η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών είναι
4,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα την καταθέσω για τα Πρακτικά.
Η αποτίµηση της συµµετοχής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας στις ελληνικές τράπεζες, η περιουσία όλων των
Ελλήνων φορολογουµένων, στις 31-12-2014 ήταν 11,6 δισεκατοµµύρια. Σήµερα είναι 1,7 δισεκατοµµύρια. Αυτά είναι τα κατορθώµατά σας, κύριε Τσίπρα, τα δικά σας και της πολιτικής σας.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη σχετική αποτίµηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το 2015 η χώρα βιώνει έναν ανελέητο βοµβαρδισµό περικοπών
και φόρων που συντρίβουν νοικοκυριά και διαλύουν επιχειρήσεις
και υποµένει έναν αναπτυξιακό και επενδυτικό χειµώνα. Είµαστε
ουραγοί στην ανάπτυξη.
Πώς εξηγείτε, άραγε, εσείς που κάνετε τόσες µεταρρυθµίσεις,
ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας υποχώρησε δέκα
θέσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια;
Το τρίτο µνηµόνιο, αυτό το οποίο εσείς προκαλέσατε και εσείς
υπογράψατε, εξάντλησε, πράγµατι, την τυπική χρονική του διάρκεια -έληξε- προς πολύ µεγάλη ανακούφιση των εταίρων, διότι
µε αυτόν τον τρόπο έληξε και η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της
χώρας µας, η οποία τώρα καλείται να καλύψει τις ανάγκες της
µε δανεισµό από τις διεθνείς αγορές. Αυτό το οποίο παρέµεινε,
όµως, είναι η ενισχυµένη εποπτεία -τριµηνιαία, καµµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν την έχει- και, δυστυχώς, οι δυσβάσταχτες δεσµεύσεις όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσµατα, 3,5% µέχρι
το 2022 και 2,2% µέχρι το 2060. Αυτό είναι το άτυπο τέταρτο µνηµόνιο για το οποίο µιλάµε.
Και, βέβαια, έχουµε διατήρηση των σηµερινών φόρων και πρόσθετα µέτρα, από αυτά τα οποία, κύριε Τσίπρα, δεν ξεψηφίσατε,
όπως είναι η κατάργηση του ΕΚΑΣ -το ΕΚΑΣ θα καταργηθεί πλήρως το 2019, που αφαιρεί µία πολύτιµη βοήθεια στους συνταξιούχους- και η αύξηση κατά 15% των εισφορών των ελεύθερων
επαγγελµατιών, αφού και αυτές θα φορολογούνται ως εισόδηµα.
Και, βέβαια, όλα αυτά, µε επίσηµο ενέχυρο το σύνολο της ελληνικής δηµόσιας περιουσίας για ενενήντα εννέα χρόνια, µέχρι το
2115.
Είναι µία πρωτοφανής και προσβλητική διαδικασία που υποθηκεύει, όχι µόνο τον πλούτο της χώρας, αλλά την ίδια της την
αξιοπρέπεια, την ίδια της την υπερηφάνεια.
Υποδεχόµαστε το 2019, λοιπόν, όχι όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, αλλά ως µία ευάλωτη οικονοµία, χωρίς διεθνή
εµπιστοσύνη. Η χώρα δεν µπορεί σήµερα να δανειστεί από τις
αγορές. Το spread του δεκαετούς οµολόγου είναι στις τετρακόσιες είκοσι µονάδες βάσης και τα διεθνή επιτόκια, δυστυχώς,
παίρνουν πάλι την ανηφόρα.
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σηµαίνει ότι
χάσαµε τα τρία καλύτερα χρόνια της διεθνούς οικονοµίας. Τα
χάσαµε παγιδευµένοι σε µια ιδεοληπτική πολιτική, που από τη
µία κοίταζε να µαζέψει τα συντρίµµια του πρώτου εξαµήνου του
2015 και από την άλλη επέµενε να φορολογεί λυσσαλέα την
πραγµατική οικονοµία.
Αν είχαµε ακολουθήσει απλά την πορεία της Πορτογαλίας, το
ΑΕΠ µας σήµερα θα ήταν στα 217 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αντ’
αυτού, προβλέπεται να κλείσει στα 186 δισεκατοµµύρια. Η εκτίµησή µου είναι ότι θα είναι ακόµα χαµηλότερο από αυτό. Μόνο
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αυτό το γράφηµα, κυρίες και κύριοι, το οποίο και θα καταθέσω
για τα Πρακτικά, είναι η πιο απτή απόδειξη της τραγικής σας
αποτυχίας.
Δυστυχώς, έχουµε µπει σε µία τελείως διαφορετική τροχιά αύξησης του ΑΕΠ και αυτό καθιστά το χρέος µας µη βιώσιµο, αυτό
καθιστά και το ασφαλιστικό µας σύστηµα µη βιώσιµο. Και γι’
αυτό φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη εσείς, κύριε Τσίπρα.
Καµµία εξήγηση δεν έχω ακούσει ακόµα σε αυτή την Αίθουσα
γιατί η Ελλάδα είχε τους χαµηλότερους αναπτυξιακούς ρυθµούς
αυτή την τελευταία τριετία. Η µόνη εξήγηση που υπάρχει έχει να
κάνει µε τις δικές σας πολιτικές επιλογές, µε το τι έγινε το πρώτο
εξάµηνο του 2015 και µε την πολιτική την οποία ακολουθήσατε
µετά. Την πληρώνουν κάθε µέρα που περνά πολύ ακριβά οι Έλληνες πολίτες.
Αλήθεια δεύτερη: Υποδεχόµαστε το νέο έτος µε µία κοινωνία
που, ύστερα από είκοσι εννέα –επαναλαµβάνω, είκοσι εννέα!- αυξήσεις φόρων, δεκαεπτά παρεµβάσεις που µειώνουν τις συντάξεις και µείωση των πραγµατικών µισθών κατά 3,5% το 2017,
παραµένει και σήµερα φυλακισµένη στη λιτότητα, µε µία Κυβέρνηση ανίκανη -παρά την «κατανόηση» που σας δείχνουν οι δανειστές- να µπορέσει να υλοποιήσει πραγµατικές και ουσιαστικές
µεταρρυθµίσεις. Διότι θυµίζω, ότι ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις,
όπως τι θα γίνει µε τα capital controls, η αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων, το e-justice, τα ληξιπρόθεσµα του κράτους, οι ιδιωτικοποιήσεις, όλα αυτά έχουν ήδη παραπεµφθεί για τον Φεβρουάριο του 2019. Γι’ αυτό, άλλωστε, και δεν έχουν αποδεσµευθεί ακόµα προς όφελός µας τα κέρδη από τα ελληνικά οµόλογα.
Πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, δεν κάνατε, κύριε Τσίπρα. Το
παραγωγικό µοντέλο της οικονοµίας, δυστυχώς, δεν άλλαξε. Δεν
έγινε η χώρα πιο εξωστρεφής, πιο ανταγωνιστική. Βρισκόµαστε
περίπου µε την ίδια διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας που είχαµε και το 2015, µόνο που είµαστε πολύ-πολύ φτωχότεροι.
Και µόλις πρόσφατα άκουσα τον κ. Τσακαλώτο, µιλώντας
εκτός Ελλάδος, να µας λέει ότι τα υπερβολικά πλεονάσµατα δεν
αποτελούν σπουδαία στρατηγική. Μάλιστα. Συµφωνώ. Όµως, αν
οι δυο µας συµφωνούµε, τότε θα πρέπει εσείς πρώτος να διαφωνήσετε µε τη δική σας πολιτική. Εσείς δεσµευτήκατε σε αυτά
τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα και η δική σας πολιτική τα
υπηρετεί. Μαζεύετε χρήµατα από φόρους, φεσώνετε τους Έλληνες µε οφειλές του δηµοσίου, τις οποίες δεν αποπληρώνετε.
Αλήθεια, κύριε Χουλιάρακη, εσείς δεν ήσασταν αυτός που είχατε δεσµευθεί εδώ πέρα το Μάρτιο του 2018, ότι µέχρι το καλοκαίρι θα είχαν εξοφληθεί όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
δηµοσίου; Σήµερα είναι ακόµα υψηλότερες από εκεί που ήταν το
Μάρτιο του 2018.
Το κράτος χρωστάει 3 δισεκατοµµύρια σε ιδιώτες, χιλιάδες
νέοι συνταξιούχοι περιµένουν ακόµα την κουτσουρεµένη σύνταξή τους. Και, βέβαια, αυτή η αριστερή Κυβέρνηση, τι κάνει; Παγώνει το Πρόγραµµα των Δηµοσίων Επενδύσεων.
Εδώ πέρα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στη δική σας στρατηγική
ανάπτυξης για το µέλλον, κύριε Τσακαλώτε, χαρακτηρίζετε το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ως το κύριο χρηµατοδοτικό
εργαλείο για την εθνική στρατηγική ανάπτυξης. Φαντάζοµαι συµφωνείτε µε αυτά που γράφετε. Δεν θα διαφωνείτε, έτσι δεν είναι;
Για να δούµε, λοιπόν, πού είναι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων επί των δικών σας ηµερών. Στο χαµηλότερο ύψος που
ήταν τα τελευταία επτά χρόνια. Όλα αυτά τα κάνετε, για να χτίσετε, υποτίθεται, ένα µαξιλάρι ασφαλείας, το οποίο, όµως, φουσκώνει µε αέρα που στερεί από τους πνεύµονες της πραγµατικής
οικονοµίας. Και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσµα αυτού του απολογισµού, κύριε Τσίπρα; Πήρατε µέτρα σχεδόν 11 δισεκατοµµύρια, από τα οποία επιστρέφετε ουσιαστικά το ένα ως προεκλογικό φιλοδώρηµα σε πολίτες τους οποίους έχετε πρώτα εξαθλιώσει.
Αλήθεια τρίτη: Τα βαριά πλεονάσµατα πριονίζουν την οικονοµία και µαζί το µέσο εισόδηµα. Αναρωτιέµαι πώς αισθάνεστε και
πώς αισθάνεται το οικονοµικό επιτελείο, όταν ακούει τον ΟΟΣΑ
να ανακηρύσσει τον ΣΥΡΙΖΑ πρωταθλητή στη φορολογική επιβάρυνση, γιατί ακριβώς αυτό σηµαίνουν τα υπερπλεονάσµατα:
φόροι, φόροι, φόροι.
Και, βέβαια, εδώ δεν µιλάµε απλά για υπερ-πλεονάσµατα. Μι-
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λάµε για µία Κυβέρνηση η οποία πανηγυρίζει γιατί ξεπερνά τους
ήδη υψηλούς στόχους που η ίδια έχει θέσει. Πέρυσι ο στόχος
ήταν 1,75%. Πήγατε στο 4,13% και πανηγυρίζατε. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι αναγκάσετε τους Έλληνες να πληρώσουν 4,2
δισεκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από αυτά που χρειαζόταν,
για να πετύχετε τους στόχους που εσείς οι ίδιοι θέσατε.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Φτάσαµε στο σηµείο σήµερα οι συνολικές οφειλές των Ελλήνων στην εφορία να έχουν ξεπεράσει
τα 103 -επαναλαµβάνω, τα 103!- δισεκατοµµύρια ευρώ, τον µισό
πληθυσµό να χρωστά, να µην µπορεί να πληρώσει και πολλοί να
µην µπορούν καν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους. Οι καταθέσεις
των νοικοκυριών είναι σήµερα ο µεγάλος αιµοδότης του κρατικού προϋπολογισµού.
Διότι οι καταθέσεις, κύριε Τσίπρα, των Ελλήνων πολιτών τον
Νοέµβριο του 2014 ήταν 136 δισεκατοµµύρια και σήµερα βρίσκονται στα 108 δισεκατοµµύρια. Όλοι βλέπουν το πορτοφόλι
τους να αδειάζει γρήγορα από τότε, καθώς και οι έµµεσοι φόροι
αυξάνουν ύπουλα τις τιµές σε καθηµερινά προϊόντα και υπηρεσίες.
Ο Πρωθυπουργός υποδύεται συχνά τον φιλολαϊκό. Ο κ. Τσακαλώτος έχει µιλήσει ανοιχτά -προς τιµήν του, γιατί υπερασπίζεται αυτή την άποψή του- για ταξική µεροληψία. Μας λέτε ότι
είστε εδώ για να βοηθήσετε τους πιο αδύναµους. Είναι, όµως,
έτσι;
Σύµφωνα µε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας οι µειώσεις µισθών
στην Ελλάδα είναι οι µεγαλύτερες στην Ευρώπη, αλλά και οι µεγαλύτερες µέσα στη χώρα από το 2013. Το 2017 ένας στους τέσσερις εργαζόµενους -επαναλαµβάνω, ένας στους τέσσερις
εργαζόµενους- είχε αµοιβή ως 500 ευρώ, ενώ η µερική υποχώρηση της ανεργίας βασίζεται πρωτίστως στη µερική ή την περιοδική απασχόληση. Εφτά στους δέκα ανέργους είναι µακροχρόνια
άνεργοι και µε τον ρυθµό αποκλιµάκωσης που ακολουθεί η ανεργία επί των ηµερών σας, θα φτάσουµε στα προ κρίσης επίπεδα
το 2030.
Την ίδια ώρα το 19% των πολιτών καταβάλει το 90% του φόρου
εισοδήµατος, το 4,5% των επιχειρήσεων καταβάλει το 83% του
φόρου νοµικών προσώπων και το 33% των ιδιοκτητών καταβάλει
το 66% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Αναρωτιέµαι αν αυτό
είναι φορολογική δικαιοσύνη!
Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όµως, δεν ευνοούνται κάποιοι έναντι
κάποιων άλλων. Αδικούνται όλοι σήµερα από την πολιτική σας,
γιατί σύµφωνα µε τη Eurostat ένας στους τρεις Έλληνες ζει στη
φτώχεια, τρεις στους δέκα Έλληνες έχουν δυσκολία να πληρώσουν το ρεύµα, τέσσερις στους δέκα έχουν δυσκολία να πληρώσουν την ιδιωτική συµµετοχή στα φάρµακά τους. Αυτός είναι ο
δήθεν ΣΥΡΙΖΑ του λαού. Τον φορολογεί µε τον πιο άδικο τρόπο
και τελικά κάνει τους φτωχούς, φτωχότερους.
Αλήθεια τέταρτη: Εδώ και τέσσερα χρόνια η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης έχει ως κύριο στόχο τη µεσαία τάξη, χωρίς
κανένα ενδιαφέρον για την πραγµατική αύξηση του δηµόσιου
πλούτου προς όφελος των πολλών και µε απάθεια απέναντι στη
διαρκή συρρίκνωσή του, µοιράζει πού και πού κάποια σποραδικά
επιδόµατα σε πολίτες που προηγουµένως έχει ξεζουµίσει. Από
την άλλη, όµως, τίποτα δεν σας εµποδίζει να διογκώνετε το κράτος µε µη παραγωγικές θέσεις για να βολεύετε τους κοµµατικούς
σας πελάτες.
Μπορεί όλοι να στενάζουν από τους φόρους και τα χρέη, αλλά
ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει να αυξάνει το κόστος της γραφειοκρατίας.
Κύριε Τσίπρα, στα τέσσερα χρόνια που κυβερνάτε, έχετε αυξήσει το κόστος της µισθοδοσίας στο ελληνικό δηµόσιο κατά 2
δισεκατοµµύρια ευρώ -επαναλαµβάνω, κατά 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ!- και για πρώτη φορά ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων
-και του τακτικού προσωπικού, αλλά κυρίως των εκτάκτων, του
προσωπικού ορισµένου χρόνου- αυξάνεται πάλι -ειδικά η δεύτερη κατηγορία- µε πολύ γρήγορο τρόπο.
Δεν στέκοµαι µόνο στη σηµαντική δηµοσιονοµική επιβάρυνση.
Διότι µας είπε ο κ. Χουλιαράκης «Πού θα βρούµε τα λεφτά;». Δυο
δισεκατοµµύρια µόνο στοίχισε η αύξηση των µισθών του δηµοσίου, κύριε Χουλιαράκη. Όµως, δεν είναι µόνο το δηµοσιονοµικό
αποτύπωµα. Ξαναζωντανεύετε έτσι τις αµαρτίες ενός παλαιοκοµµατικού κράτους. Τις έχει ξεπεράσει η ίδια η ζωή. Ξαναστέλνετε
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ένα ανέντιµο µήνυµα στα νέα παιδιά, ότι το µέλλον τους µπορεί
να είναι µια ευκαιριακή απασχόληση στο δηµόσιο, για να έρθει
πάλι µετά κάποιος πολιτικός πάτρωνας να τους υποσχεθεί µονιµοποίηση. Τα δικά µας παιδιά του παρελθόντος έγιναν τώρα οι
δικοί µας σύντροφοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι τέσσερις χειροπιαστές
αλήθειες, τις οποίες παρουσίασα µε συγκεκριµένα στοιχεία, που
δεν επιδέχονται αµφισβήτησης, συµπυκνώνονται στην πέµπτη η
οποία αφορά στον φετινό προϋπολογισµό, γιατί οι οδυνηρές συνέπειες του τρίτου µνηµονίου, η αναπτυξιακή καθήλωση, η φοροεπιδροµή, ο αντικοινωνικός χαρακτήρας της πολιτικής σας
αποτυπώνεται και στις σελίδες αυτού του προϋπολογισµού. Ο
προϋπολογισµός αυτός δεν είναι αξιόπιστος και σίγουρα δεν
είναι αναπτυξιακός. Ελπίζετε σε µια ανάπτυξη 2,5% όταν όλη η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΟΣΑ, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
βλέπουν την ανάπτυξη σηµαντικά χαµηλότερη. Άλλωστε και πέρυσι όλες οι κυβερνητικές προβλέψεις σε σχέση µε την ανάπτυξη
έπεσαν έξω, όπως και η προπέρσινη, όπως και η προηγούµενη.
Σε κανέναν -επαναλαµβάνω, σε κανέναν!- από τους τέσσερις
προϋπολογισµούς που εκτελέσατε, δεν πιάσατε τους στόχους
της ανάπτυξης. Τέσσερις στις τέσσερις αποτυχίες στον πιο σηµαντικό δείκτη που αφορά στην πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Ο προϋπολογισµός αυτός υπηρετεί τα δυσβάσταχτα πλεονάσµατα µε τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξε την αναξιοπιστία και την
ανεπάρκειά του. Διότι γι’ αυτό, κύριε Τσίπρα, σας δέσµευσαν στα
πλεονάσµατα 3,5%. Ήταν το τίµηµα που έπρεπε να πληρώσει η
χώρα και η ελληνική οικονοµία για τη δική σας προσωπική αναξιοπιστία. Είναι ο λογαριασµός τον οποίο πληρώνουν οι Έλληνες
πολίτες για το τι κάνατε το πρώτο εξάµηνο του 2015, το οποίο
πεισµατικά θέλετε να ξεχάστε, για να έρθετε εδώ να µας πείτε
ότι κυβερνάτε µόλις εκατό µέρες όταν είστε ο µακροβιότερος
µνηµονιακός Πρωθυπουργός, αυτός που υπέγραψε το τρίτο µνηµόνιο και δέσµευσε τη χώρα στο άτυπο τέταρτο.
Ο προϋπολογισµός αυτός, κύριε Τσίπρα, παραµένει αντίπαλος
του πολίτη. Διατηρεί τους είκοσι εννέα φόρους και τις δεκάδες
περικοπές του ΣΥΡΙΖΑ. Πυροβολεί τη µεσαία τάξη, θέτει εµπόδια
στους επενδυτές, αλλά εξοντώνει και τους πιο αδύναµους. Κάνει
τους φτωχούς φτωχότερους και διαρκώς τους πολλαπλασιάζει,
συντρίβοντας µε αυτόν τον τρόπο τον κορµό της πραγµατικής
κοινωνίας.
Είναι, λοιπόν, ένας προϋπολογισµός που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε όλους τους προηγούµενους. Φορολογική αφαίµαξη,
πίεση στον κοινωνικό ιστό και φυσικά πλήρη µεταρρυθµιστική
ατολµία. Αναπαράγει τον φαύλο κύκλο της στασιµότητας. Είναι
γνήσιο τέκνο σας και αυτό ο τελευταίος προϋπολογισµός σας.
Αντιαναπτυξιακός, αναποτελεσµατικός και άδικος. Πιστός στους
στόχους του τέταρτου µνηµονίου υπηρετεί κι αυτός τα υπέρογκα
πλεονάσµατα, µε τα οποία ήδη έχει δεσµευθεί η Κυβέρνηση.
Αυτός, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, είναι ο δρόµος που εισηγείται και
ο προϋπολογισµός του 2019, µία πορεία ανάµεσα σε φόρους, σε
φόβους και σε ψέµατα, που οδηγεί σε διάλυση τη µεσαία τάξη
και σε παρακµή τη χώρα, ένα σχέδιο κοµµένο και ραµµένο στο
µικρό µπόι του ΣΥΡΙΖΑ, που, δυστυχώς, δεν µπορεί να σηκώσει
τις µεγάλες προσδοκίες της πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχώς για τη χώρα αυτός ο
προϋπολογισµός σύντοµα θα αποτελεί παρελθόν, µαζί µε αυτούς
που τον εισηγούνται και µε την έγκριση του λαού ένα άλλο πρόγραµµα θα πάρει τη θέση του. Ένα πρόγραµµα που θα ξαναφέρει την ελπίδα και την αισιοδοξία. Ένας οδικός χάρτης ρεαλιστικός και τεκµηριωµένος που θα δίνει δύναµη στην οικονοµία και
προοπτική στον πολίτη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γιατί η δική µας αντίληψη για την οικονοµία υπηρετεί τη
συνολική ευηµερία. Κι απ’ αυτή τη συνολική ευηµερία θα έχουν
όφελος όλοι οι πολίτες. Τον στόχο µας περιγράφει το λιτό δίπτυχο: λιγότεροι φόροι και εισφορές, περισσότερες επενδύσεις
και νέες, καλές δουλειές. Επιδίωξή µας είναι η τόνωση της δηµιουργικής επιχειρηµατικότητας, η ενίσχυση της µεσαίας τάξης και
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η πραγµατική στήριξη των αδυνάµων.
Διότι, ξέρετε, κύριε Τσίπρα, όσα επιδόµατα κι αν µοιράσετε, η
πιο αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική παραµένει η δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης, σταθερών καλών θέσεων απασχόλησης,
οι οποίες για να έρθουν χρειάζονται επενδύσεις, επενδύσεις τις
οποίες η δικιά σας η πολιτική επιµένει να διώχνει από τη χώρα.
Και, ναι, κύριε Τσίπρα, στο επίκεντρο της δικιάς µας πολιτικής
βρίσκεται και η επιστροφή σε λογικά ετήσια πλεονάσµατα, ώστε
να µπορούµε να έχουµε δηµοσιονοµικό χώρο να αυξήσουµε την
παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα, αλλά να έχουµε και πραγµατικές πρόνοιες κοινωνικής συνοχής.
Και αναρωτιέµαι, κύριε Τσίπρα: Από τη στιγµή που εσείς ο
ίδιος, δια του Υπουργού σας, αναγνωρίζετε ότι τα υπερβολικά
πλεονάσµατα δεν είναι και η σωστή πολιτική, συµφωνείτε µε τον
στόχο της αποκλιµάκωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Διότι εµείς θεωρούµε ότι µία νέα κυβέρνηση, µε µεταρρυθµιστική αξιοπιστία, µπορεί και πρέπει να τον διεκδικήσει αυτό τον
στόχο. Και θα καταφέρει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
να διεκδικήσει αυτό τον στόχο…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…διότι έχει αξιοπιστία στην Ευρώπη, καθώς και τα µεταρρυθµιστικά εχέγγυα που χρειάζονται για να µπορούµε να αποδείξουµε και στους πιο καχύποπτους ότι αυτά τα οποία λέµε, τα
πιστεύουµε και τα εννοούµε.
Η Νέα Δηµοκρατία θα κληθεί τους επόµενους µήνες να γεφυρώσει παλαιά και νέα ρήγµατα στην ελληνική κοινωνία τα χρόνια
της κρίσης. Καλείται να κλείσει τα τραύµατα του διχασµού που
άφησε πίσω αυτή η Κυβέρνηση. Το λέω διότι ανάπτυξη και ευηµερία δεν θα έρθουν µε µία κοινωνία διχασµένη.
Μιλάτε, κύριε Τσίπρα, συχνά για αυτό το δήθεν ρήγµα µεταξύ
της ελίτ και του λαού. Αλλού είναι τα πραγµατικά ρήγµατα σήµερα στην ελληνική κοινωνία. Είναι ανάµεσα σε αυτούς οι οποίοι
ανταποκρίνονται στα χρέη τους και σε αυτούς που βουλιάζουν
στα χρέη. Είναι ανάµεσα σε αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς
τους κερδισµένους από την παγκοσµιοποίηση και σε αυτούς που
βλέπουν την παγκοσµιοποίηση ως φόβητρο. Είναι ανάµεσα σε
αυτούς που κατοικούν σε δυναµικές περιοχές της χώρας και σε
όσους µένουν σε φθίνουσες γωνιές της πατρίδας µας. Δυστυχώς, οι δεύτερες είναι περισσότερες από τις πρώτες.
Υπάρχει ένα πραγµατικό ρήγµα σήµερα µεταξύ ηλικιωµένων
και νέων, δυστυχώς εις βάρος των νέων. Υπάρχει ένα ρήγµα ανάµεσα σε αυτούς που είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία και
ανάµεσα σε αυτούς που τη φοβούνται. Και τέλος, υπάρχει ένα
µεγάλο ρήγµα ανάµεσα σε αυτούς που έχουν σταθερή εργασία
και σε εκείνους που ζουν µε τον εφιάλτη της µερικής απασχόλησης, η οποία συχνά είναι και ανασφάλιστη.
Αυτά είναι τα πραγµατικά ρήγµατα για τα οποία πρέπει να µιλήσουµε. Αυτά είναι τα ρήγµατα τα οποία πρέπει να γεφυρώσουµε. Και πρέπει να αποδείξουµε, εµείς, η µεγάλη φιλελεύθερη
κοινωνική Κεντροδεξιά, ότι η ρωµαλέα ανάπτυξη και η κοινωνική
συνοχή µπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Γιατί η ανασυγκρότηση της
µεσαίας τάξης, αλλά και η στήριξη της ελληνικής οικογένειας,
αποτελούν για µένα αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι, προχθές ολοκληρώθηκε το δωδέκατο
συνέδριο του κόµµατός µας. Ήταν ένα συνέδριο ανοιχτό, δηµοκρατικό, ένα συνέδριο το οποίο είχε το βλέµµα στραµµένο στο
µέλλον.
Επιτρέψτε µου να σταθώ εν συντοµία στις σηµαντικότερες
προτάσεις µας, οι οποίες αφορούν…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είπατε κάτι; Αν είστε κουρασµένοι, µπορείτε να περάσετε έξω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην κάνετε
υποδείξεις. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Υποδείξεις τέτοιες όχι σε µένα. Να περάσετε έξω αν δεν
θέλετε να ακούσετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, εγώ προεδρεύω, δεν προεδρεύετε εσείς και δι’ εµού να µιλάτε. Σας το
έχω ξαναπεί. Διά του Προεδρεύοντος µιλάτε. Αυτό λέει ο Κανονισµός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν δέχοµαι υποδείξεις, κύριε Πρόεδρε. Να κάνετε καλά
τη δουλειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα δέχεστε υποδείξεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σταµατήστε να φέρεστε ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετά
πια! Αρκετά πια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα δέχεστε υποδείξεις.
Καταλάβατε;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν θα µου υψώνετε εµένα τον τόνο της φωνής σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αφήστε αυτό το ύφος!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κάντε τη δουλειά σας, αλλιώς κατεβείτε και πηγαίνετε
κάτω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι λέτε, κύριε Μητσοτάκη;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Λοιπόν, αρκετά πια!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, αυτόν
τον αυταρχισµό αλλού, όχι στον Πρόεδρο της Βουλής. Καταλάβατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καταλάβατε; Αυταρχισµό
και αλαζονεία αλλού. Καταλάβατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τώρα, κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας. Να κατεβείτε
κάτω αν δεν µπορείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν καταλαβαίνω τώρα, τεχνητή ένταση κάνετε; Γιατί το κάνετε αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αρκετά αυτά. Μια χαρά πήγαινε η συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γιατί το κάνετε αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γιατί δεν µπορείτε να επιβάλλετε την τάξη ή γιατί δεν θέλετε να επιβάλλετε την τάξη. Γι’ αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί µεροληπτείτε συστηµατικά εις βάρος της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί είστε κοµµατικός Πρόεδρος. Για αυτό ακριβώς!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, έχετε
άδικο και δεν µπορείτε να συµπεριφέρεστε µε τέτοιον τρόπο.
Σας έχω πει επανειληµµένα ότι διά του Προέδρου της Βουλής
ζητάτε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γιατί ουρλιάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σε κάθε συνάδελφο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γιατί ουρλιάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν ουρλιάζω. Σας λέω ευθύτατα ότι σε κάθε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όταν µιλάει κάποιος συνά-
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δελφος, παρακαλώ πολύ, επιβάλλουµε εµείς την τάξη. Σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όταν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ συστηµατικά ασχηµονούν
και δεν λέτε κουβέντα, θα την επιβάλλω εγώ την τάξη, αφού δεν
µπορείτε να την επιβάλλετε εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καθόλου δεν ασχηµονούν.
Δεν βρίσκεστε σε τάξη σχολείου ούτε στο συνέδριο της Νέας
Δηµοκρατίας. Παρακαλώ πολύ. Σιγά να µην επιβάλλετε και την
τάξη εδώ µέσα. Σας παρακαλώ πολύ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ακριβώς, είµαστε στη Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ακριβώς. Ο καθένας στον
ρόλο του.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …µε έναν Πρόεδρο ο οποίος εδώ και πολύ καιρό έχει αποποιηθεί τον ρόλο του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, ο καθένας τον ρόλο του. Σας παρακαλώ πολύ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και εµείς σε προεκλογική περίοδο είµαστε, κύριε Πρόεδρε,
ε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς είστε τέσσερα χρόνια σε προεκλογική περίοδο. Σας παρακαλώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Απέναντι, λοιπόν, στις έωλες προβλέψεις ενός προϋπολογισµού που έρχεται να συµπληρώσει µία τετραετία αποτυχίας,
εµείς βάζουµε ένα συνεκτικό πρόγραµµα για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας.
Πράγµατι, κύριε Χουλιαράκη, πρόκειται για δύο διαφορετικούς
κόσµους. Εσείς επιβάλλετε µία καθήλωση. Εµείς εισηγούµαστε
µία τολµηρή επανεκκίνηση. Εµείς πιστεύουµε στη δύναµη της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως κινητήριο µοχλό παραγωγής πλούτου. Ναι, εµείς θέλουµε να µειώσουµε τους φόρους και τις εισφορές. Εσείς θέλετε να τους κρατήσετε υψηλούς, για να συντηρείτε ένα κοµµατικό κράτος και να διορίζετε συγγενείς και φίλους. Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, κύριε Τσίπρα, καθώς είναι σήµερα µία ευκαιρία απολογισµού, θα ήταν υποκριτικό σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση
της χρονιάς να µιλάµε µόνο για αριθµούς, όταν εξελίσσεται αρνητικά το εθνικό πρόβληµα του σκοπιανού, όταν θρηνούµε το
εκατοστό θύµα της τραγωδίας στο Μάτι, χωρίς ακόµα να έχουν
αποδοθεί ευθύνες, όταν οι βόµβες στα µέσα ενηµέρωσης και η
ανοµία παντού δίνουν το µέτρο της καθηµερινής ανασφάλειας,
και βέβαια όταν η δηµόσια ζωή εξακολουθεί να δηλητηριάζεται
µε νέα ψέµατα, προεκλογικά ρουσφέτια και σκοτεινά σκάνδαλα.
Η Ελλάδα φτωχαίνει, µικραίνει και φοβάται.
Περιµένω, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, να µιλήσετε εδώ στη Βουλή
όχι µόνο για την οικονοµία, αλλά και για άλλα µεγάλα θέµατα που
απασχολούν τους πολίτες, να µιλήσετε για τις εξελίξεις που αφορούν στα εθνικά µέτωπα. Ανεβήκατε στη Θεσσαλονίκη, σε µία,
οµολογουµένως, όχι ιδιαίτερα επιτυχηµένη συγκέντρωση…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…για να προσβάλετε τους Μακεδόνες µέσα στο σπίτι τους…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…να πείτε ακροδεξιό και εθνικιστή όποιον διαφωνεί µε τη συµφωνία σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, κύριε συνάδελφε. Το ίδιο λέει το 80% της ελληνικής
κοινωνίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ερµηνεύσατε όπως θέλετε την ιστορία. Μιλήσατε ακόµα και
για τον Εµφύλιο, σπείροντας και πάλι τον εθνικό διχασµό.
Για µακεδονική ταυτότητα και µακεδονική γλώσσα δεν είπατε
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ούτε µία λέξη, ούτε βέβαια για τα καµώµατα του συνεταίρου σας
που τώρα µαλώνει µε τον κ. Κοτζιά, κατηγορώντας ο ένας τον
άλλον µε βαριές κατηγορίες. Είναι ο ίδιος ο κ. Κοτζιάς –προσέξτε- που τώρα ζητάει µυστική ψηφοφορία για το σκοπιανό. Τι
έγινε; Φοβάστε κάτι; Δεν θέλετε ξαφνικά να αναλάβετε τις ευθύνες σας, κύριε Τσίπρα;
Μυστική ψηφοφορία δεν θα γίνει. Τότε, θα ακουστεί, κύριε Τσίπρα, το «ναι» το οποίο θα πείτε εσείς εκεί που όλοι οι άλλοι είχαν
πει «όχι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Περιµένω, όµως, κύριε Τσίπρα, να µιλήσετε και για την Αλβανία, για την απαράδεκτη υφαρπαγή των περιουσιών της ελληνικής µειονότητας από το αλβανικό κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με απειλήσατε, κύριε Τσίπρα, ότι θα µε καταγγείλετε στις Βρυξέλλες, επειδή είπα ότι ανταλλάξετε την αχρείαστη µη περικοπή
των συντάξεων µε µία απαράδεκτη εθνική υποχώρηση στο σκοπιανό. Φυσικά, δεν είπατε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είπατε τίποτα, όµως, στις Βρυξέλλες ούτε για το φίλο σας τον κ. Ράµα.
Αφού δεν το λέτε εσείς, λοιπόν, θα το πω εγώ και θα στείλω
ένα ξεκάθαρο µήνυµα από εδώ στα Τίρανα: Εάν η Αλβανία δεν
σεβαστεί έµπρακτα τα δικαιώµατα της ελληνικής εθνικής µειονότητας, µπορεί να ξεχάσει τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες. Για να
δούµε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, αν τουλάχιστον σε αυτό µπορούµε
να συµφωνήσουµε.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Αναρωτιέµαι, βέβαια, αν και σήµερα θα επιλέξετε να µιλήσετε
για το περιβόητο ηθικό σας πλεονέκτηµα, το οποίο πνίγηκε -και
πνίγεται- σε έναν ορυµαγδό σκανδάλων. Και αναρωτιέµαι, άραγε,
πώς αισθάνονται οι καλοπροαίρετοι συµπολίτες µας που σας ψήφισαν στο όνοµα του δήθεν ηθικού πλεονεκτήµατος, τώρα που
σας βλέπουν να βουλιάζετε στην αλαζονεία, στη χλιδή και στη
διαφθορά της εξουσίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ. Κάντε
ησυχία. Ακούστε µε προσοχή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σε όλους αυτούς απευθύνοµαι σήµερα.
Απευθύνοµαι, όµως, και σε όλους τους Έλληνες που κουρασµένοι και απογοητευµένοι αναζητούν ένα καλύτερο αύριο για
αυτούς και τα παιδιά τους. Ο δικός µας στόχος δεν είναι µόνο η
νίκη στις επόµενες εκλογές, αλλά η εφαρµογή ενός συγκροτηµένου σχεδίου για την αναγέννηση της πατρίδας µας, για µια νέα
εποχή ευηµερίας για τους πολλούς, για µια νέα δηµιουργική πορεία της Ελλάδος.
Βασική προϋπόθεση, όµως, όµως για να γίνει αυτό είναι η εµπιστοσύνη. Για να υπάρξει, όµως εµπιστοσύνη, οφείλουµε να µιλήσουµε στη γλώσσα της αλήθειας, να επαναφέρουµε την
αξιοπιστία στην πολιτική, να ξαναδώσουµε ρεαλιστική ελπίδα
στους πολίτες. Όχι τα ψεύτικα λόγια τα µεγάλα που οδηγούν σε
απογοήτευση και αποτυχίες. Όχι άλλα ψέµατα. Όχι άλλες ψεύτικες υποσχέσεις που µετά θα τις πληρώσει µε φόρους και περικοπές η κοινωνία.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι, να κλείσω µε µια θετική εικόνα. Στο γραφείο µου έχω µια ασπρόµαυρη φωτογραφία του
φιλέλληνα φωτογράφου Μπόµπ Μακέιµπ. Είναι αυτή η ωραία
φωτογραφία, η οποία απεικονίζει τρία κοριτσάκια στο Άνω Περιστέρι στην Ήπειρο το 1961. Τώρα λέγεται Μεγάλο Περιστέρι, αν
δεν κάνω λάθος, κύριε Τασούλα. Δεν φοράνε παπούτσια. Τα
ρούχα τους είναι µπαλωµένα. Περπατάνε πάνω σε έναν χωµατόδροµο. Πίσω τους φαίνονται κάτι χαµόσπιτα. Έχουν, όµως, ένα
αστραφτερό χαµόγελο και ένα βλέµµα το οποίο πετάει σπίθες.
Συµβολίζουν την Ελλάδα που δεν το έβαλε κάτω. Συµβολίζουν
την Ελλάδα που ατενίζει µε θάρρος το µέλλον. Μας θυµίζουν ότι
ως χώρα πέσαµε πολλές φορές και σηκωθήκαµε ξανά, ότι η
γενιά των πατεράδων µας και των παππούδων µας, των µανάδων
µας και των γιαγιάδων µας βγήκε από την κόλαση ενός πολέµου
και ενός εµφυλίου και δούλεψαν σκληρά και µας άφησαν µια Ελλάδα πολύ καλύτερη από αυτή που παρέλαβαν.
Και ναι, αυτά τα τρία κοριτσάκια µε τον τρόπο τους και το χα-
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µόγελό τους µας στέλνουν ένα µήνυµα αισιοδοξίας: Ενωµένοι
µπορούµε καλύτερα και αξίζουµε καλύτερα, για να φτιάξουµε
µια καλύτερη ζωή για όλους και ιδίως για τα παιδιά µας, για όλα
τα παιδιά του ελληνικού λαού. Κοιτάµε µπροστά, γιατί µπροστά
θα πάµε την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Η οµιλία ήταν πενήντα τέσσερα λεπτά. Είχε γίνει λάθος. Το αντιληφθήκατε. Απλώς, το σηµειώνω για τα Πρακτικά. Δεν παίζει
κάποιον ρόλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές
και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Δελφών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να µιλήσω σήµερα για
αφηγήµατα. Ξέρω ότι στη συντρόφισσα µου Σία Αναγνωστοπούλου δεν αρέσει η λέξη για λόγους που ακόµα δεν έχουµε βρει
καιρό να συζητήσουµε. Για εµένα, όµως, οι άνθρωποι από την
αρχή της ιστορίας έλεγαν ιστορίες. Ήταν πολίτες. Ήταν εργαζόµενοι. Ήταν ζωγράφοι. Όλοι αυτοί έλεγαν ιστορίες για το από
πού έρχονται, πού είναι και πού θέλουν να πάνε. Και θέλω να πω
το δικό µας αφήγηµα για το από πού ερχόµαστε, πού είµαστε
και πού θέλουµε να πάµε και να το συγκρίνω µε άλλα αφηγήµατα.
Αρχίζω µε κάτι που είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος στην εισήγησή του. Είπε ότι είναι ένα από τα παράλογα του καπιταλισµού ότι παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη φοβερή αύξηση
του πλούτου, ο καπιταλισµός δεν µπορεί να δώσει στα δικά µας
παιδιά καλύτερους µισθούς, καλύτερες συντάξεις, καλύτερα δικαιώµατα από ό,τι είχαν οι πατεράδες και οι µαµάδες µας. Έβαλε
αυτό το ζήτηµα. Κατά την άποψή µου, δεν είναι ένα σηµαντικό
ζήτηµα αυτό που έβαλε. Είναι το ζήτηµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα.
Θέλετε να καταλάβετε γιατί το Ολλανδικό Εργατικό Κόµµα είχε
τη χειρότερη επίδοση από το ’45; Θέλετε να καταλάβετε γιατί το
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Σουηδίας είχε τη χειρότερη επίδοση από το 1908; Θέλετε να καταλάβετε γιατί το CDU µαζί µε
το CSU στη Γερµανία είχαν το χειρότερο αποτέλεσµα από το ’49;
Θέλετε να καταλάβετε γιατί το SPD στις πρόσφατες εκλογές είχε
το χειρότερο αποτέλεσµα από το ’33; Θέλετε να καταλάβετε
γιατί το Γαλλικό Ρεπουµπλικανικό Κόµµα είχε τη χειρότερη απόδοση από τότε που γεννήθηκε; Θέλετε να καταλάβετε γιατί το
Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα έπεσε στο 6,3%; Διότι δεν υπάρχουν
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα. Πρέπει εµείς να επινοήσουµε
πώς µπορούµε να υποσχεθούµε, όσο άσχηµα κι αν είναι τα πράγµατα, ότι θα είναι καλύτερα για τα παιδιά µας, σε σχέση µε τις
συντάξεις, τα δικαιώµατα και τους µισθούς.
Στην επιτροπή αρχίσαµε µια συζήτηση µε τον κ. Σκανδαλίδη
για το πώς και γιατί υπήρχε αυτή η µεγάλη ανισότητα, όχι επί
ηµερών σας µε τα µνηµόνια και τα δικά µας τα χρόνια, αλλά το
2008. Θέλω να δώσω µια πρώτη προσέγγιση, γιατί προφανώς
είναι πολύ µεγάλη συζήτηση.
Η υπόσχεση της παγκοσµιοποίησης τι ήτανε, που το πιστέψανε
και κεντροαριστεροί και κεντροδεξιοί; «Να µην φοβάστε οι πολλοί. Μπορεί να φοβάστε αν δουλεύετε σε χαλυβουργία στη Βρε-
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τανία ή στην κλωστοϋφαντουργία στην Ελλάδα, αλλά οι µεσαίες
τάξεις έχουν τίποτα να φοβηθούν». Κι αυτό ήταν που δεν αποδείχθηκε. Από την παγκοσµιοποίηση χάσανε, όχι µόνο η εργατική
τάξη, όχι µόνο που αυτοί που ήταν στο περιθώριο πάντα και είναι,
αλλά και οι µεσαίες τάξεις. Οι µεσαίες τάξεις χτυπιούνται παντού
και σε όλες τις χώρες, είτε είναι στην Αµερική είτε είναι στην Ευρώπη.
Υπάρχουν από την Αριστερά δύο απαντήσεις σε αυτό, είτε µια
µερική υποχώρηση στο έθνος - κράτος, που την υποστηρίζουν
πολλοί σοβαροί επιστήµονες, όπως ο Ντάνι Ρόντρικ από το
Harvard που έχει γράψει γι’ αυτό, ότι χρειάζεται µια µερική υπαναχώρηση, ή µια πολιτική εµβάθυνση της παγκοσµιοποίησης µε
δηµοκρατία και µε δηµοκρατικό έλεγχο, ένα από τα δύο. Και
επειδή στην Ευρώπη σοσιαλδηµοκράτες από τον Κόστα και τον
Σάντσες και τον Μοσκοβισί µας πλησιάζουνε, γιατί µας πλησιάζουνε; Μας πλησιάζουνε, γιατί έχουν την ίδια ανησυχία. Έχουν
καταλάβει ότι το αφήγηµα κάποιου Μπλερ, κάποιου Σηµίτη ή κάποιου Κλίντον δεν δουλεύει και δεν µπορεί να µας πάει µπροστά.
Βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι όλοι. Μερικοί είµαι σίγουρος ότι
το συµµερίζονται. Μερικοί µας είπαν ότι µας πλησιάζουνε ο Μοσκοβισί ή µας πλησιάζει ο Σάντσες και ο Κόστα, γιατί αυτοί είναι
δεξιοί σοσιαλδηµοκράτες, ενώ οι ίδιοι είναι αριστεροί σοσιαλδηµοκράτες.
Να σας πω κάτι; Από το να πιστέψω ότι ο κ. Βενιζέλος και ο κ.
Λοβέρδος είναι αριστεροί σοσιαλδηµοκράτες, είµαι πιο έτοιµος
να πιστέψω ότι ο κ. Βορίδης και ο κ. Γεωργιάδης εµπνέονται βασικά από το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και από τον Μαχάτµα Γκάντι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επαναφέρω τη συζήτηση σε αυτά που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος. Μας είπε ο κ. Καραθανασόπουλος το δικό του αφήγηµα.
Είπε ότι χρειαζόµαστε κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής
και λαϊκή εξουσία. Προφανώς απλοποιώ. Και είπε ότι αυτό δεν
είναι δύσκολο πράγµα, είναι ρεαλιστικό γιατί είναι υπέρ των συµφερόντων των λαϊκών τάξεων και το µόνο που χρειάζεται, αν δεν
παραποιώ, είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγµατα, γιατί δυστυχώς
αυτό που µάθαµε εµείς είναι ότι δεν φτάνει µόνο η σωστή
γραµµή. Δεν φτάνει να ξέρεις µόνο τι θέλεις να κάνεις. Πρέπει
να ξέρεις πώς να κάνεις το δηµόσιο πιο δηµοκρατικό και να λογοδοτεί. Πρέπει να ξέρεις και να µάθεις πώς να αναδιαρθρώσεις
τις δηµόσιες επιχειρήσεις, να είναι και αποτελεσµατικές, αλλά
και κοινωνικές. Πρέπει να µάθεις πώς να έχεις τη χρηµατοδότηση
και τη στήριξη του κόσµου για τον δηµόσιο τοµέα. Αυτό δεν γίνεται µόνο µε τη βούληση.
Και σας λέω, να έχετε διαφορετικό αφήγηµα από µας, αλλά
αυτά τα προβλήµατα και άλλα πολλά που θα µπορούσα να ονοµάσω, θα τα βρείτε µπροστά σας µε οποιαδήποτε στρατηγική.
Αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να µαθαίνει και από αυτά που έχει
κάνει σωστά και από αυτά που έχει κάνει λάθος.
Ποιο είναι το αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας; Ότι καταστρέψαµε τις µεσαίες τάξεις, ότι φτωχοποιήσαµε την κοινωνία και όλα
αυτά, ενώ ήταν στρωµένος ο δρόµος το 2014.
Αρχίζω µε στοιχεία για τα µεσαία στρώµατα. Παίρνω για παράδειγµα µια οικογένεια µε δύο παιδιά που βρίσκεται στη µέση,
έχει 50% πιο πλούσιες οικογένειες από αυτή και 50% λιγότερο
πλούσιες. Τι εισόδηµα είχαν το 2009; Είχαν 23.926 ευρώ. Τι είχαν
το 2014; Είχαν 15.040 ευρώ. Είχαµε µείωση 37% και µείωση κατά
8.886 ευρώ. Αν αυτή δεν είναι αρκετά µεσαία τάξη, παίρνω µια
ίδια οικογένεια µε δύο παιδιά που έχει 25% πιο πλούσιες οικογένειες και 75% φτωχότερες οικογένειες. Τι εισόδηµα είχε το 2009;
Είχε εισόδηµα 34.000. Τι είχε το 2014; Είχε 21.720 ευρώ. Είχαµε
µείωση 36% και 12.280 ευρώ. Τι κάναµε εµείς από 2014 µέχρι
2016; Στην µια περίπτωση αυξήθηκε 160 και στην άλλη 146. Είναι
πολύ µικρή αύξηση, αλλά αυτοί είχαν 36% και 38%.
Μπορείτε να µου πείτε ποιος κατέστρεψε τη µεσαία τάξη, όταν
µιλάµε για 37% και 36% και µας λέτε ότι εµείς καταστρέψαµε τη
µεσαία τάξη; Όταν εµείς τη σταθεροποιήσαµε και την αυξήσαµε
πολύ λίγο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάµε τώρα στη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Το 21%
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από τα νοικοκυριά µε τρία ή περισσότερα παιδιά το 2011 είχαν
κίνδυνο φτώχειας. Το 2014 το είχατε πάει στο 30%. Εµείς το φτάσαµε στο 24%. Η παιδική φτώχεια τα δύο αυτά χρόνια µειώθηκε
κατά 2,1%. Η υλική αποστέρηση το 2010 βρισκόταν στο 28,4%,
το 2014 έφτασε στο 39,9% και εµείς το έχουµε µειώσει 3,5% και
έχουµε µειώσει και τον δείκτη Gini, που είναι για τις ανισότητες.
Πάµε τώρα στο µέλλον, όχι τι κάναµε στο παρελθόν, και στον
προϋπολογισµό. Έχω τα στοιχεία, χωρίς να παίρνουµε υπ’ όψιν
ότι θα έχουµε ανάπτυξη το 2019 και το 2020, τι είναι το αποτέλεσµα της µη µείωσης των συντάξεων και το πρόγραµµα των 910
εκατοµµυρίων που συζητάµε στον προϋπολογισµό. Για το πιο
φτωχό 10% του πληθυσµού, η αύξηση θα είναι 7,6% στο εισόδηµα, στο διαθέσιµο εισόδηµα, δηλαδή εισόδηµα µετά από φόρους. Για το επόµενο 10%, θα έχουµε αύξηση 3,3%. Για επόµενο
10%, θα έχουµε αύξηση 2,2% και πάει λέγοντας.
Πού είναι ο περιοριστικός προϋπολογισµός για τα λαϊκά στρώµατα, που µας είπατε; Αύξηση του εισοδήµατος έχουν τα λαϊκά
στρώµατα. Θα µπορούσαµε περισσότερο; Ίσως θα µπορούσαµε,
αλλά αύξηση υπάρχει και δεν είναι και προεκλογικός. Είναι αυτά
τα 910 εκατοµµύρια που έχουµε, που µπορούµε να τα ξοδέψουµε.
Παρακάλεσα τον κ. Σταϊκούρα και άλλους, τον κ. Δένδια, να
µου πούνε αν τα 910 εκατοµµύρια είναι λίγα ή είναι πολλά ή αν
είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν πήρα απάντηση. Όπως δεν πήρε απάντηση και ο κ. Χουλιαράκης από τον κ. Μητσοτάκη. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ερώτηση που του έκανε; Ότι: «Κι εσείς τα ίδια
κάνατε». Αυτό του είπε. Δεν του είπε αν είναι 9 δισεκατοµµύρια
στα τέσσερα χρόνια, αν είναι 5 δισεκατοµµύρια και από πού θα
έρθουνε. Εγώ απάντηση σε αυτό δεν πήρα.
Θέλω να επιστρέψω στην οµιλία του κ. Σκανδαλίδη που µας
είπε ότι είναι αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισµός, ότι δεν έχει
καµµία αναπτυξιακή πνοή και το είπανε και άλλοι από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα δείτε γιατί λέω για τον κ. Σκανδαλίδη, γιατί θέλω
να δούµε αν µπορούµε να συζητήσουµε.
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να πούµε, που µας λέτε για το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, είναι ότι έχουµε πολλά εργαλεία.
Βεβαίως, είναι βασικό εργαλείο το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων. Όµως, όπως ανέπτυξε χθες στην οµιλία του ο Χριστόφορος ο Παπαδόπουλος, έχουµε και πολλά άλλα εργαλεία,
όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα ΕΣΠΑ κ.λπ..
Έχουµε και τις τράπεζες, που άκουσα να τις χτυπάτε πάλι από
παντού, οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν, που φτάνουν
τους στόχους τους, που επιστρέφουν οι καταθέσεις, που πηγαίνουν µπροστά, οι οποίες στην επέκταση της σύµβασης για το αεροδρόµιο δανείσανε 660 εκατοµµύρια.
Όταν υπάρχουν καλές ιδέες -γιατί δεν φταίει στην Ελλάδα, να
το συµφωνήσουµε αυτό, µόνο ότι δεν υπάρχει χρηµατοδότησηκαι καλά projects, θα µπορούν να επενδύσουν. Γι’ αυτό έχουµε
δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και µε το αναπτυξιακό µας σχέδιο
και µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να µπορούµε
να το αλλάξουµε αυτό.
Όµως, ανάπτυξη είναι και το κτηµατολόγιο και οι δασικοί χάρτες και ο αιγιαλός και το πλαίσιο επενδυτικών εργαλείων που έχει
αλλάξει τελείως τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί δεν τα κάνατε
αυτά τα τελευταία σαράντα - πενήντα, να µην πω ογδόντα χρόνια, για να µπορεί κάποιος ξένος επενδυτής να ξέρει που είναι ο
αιγιαλός, να ξέρει που είναι το δάσος, να ξέρει που δεν µπορεί
να βάλει µια χηµική επιχείρηση;
Μας λέει η Νέα Δηµοκρατία ξανά και ξανά ότι έχουµε αλλεργία
στις επενδύσεις. Εγώ, επειδή είµαι καλός άνθρωπος, θα δεχθώ
ότι δεν έχετε αλλεργία στις επενδύσεις, αλλά έχετε µια µικρή
έφεση και έναν µικρό εθισµό σ’ αυτές τις επενδύσεις που µπορείτε να µεσολαβήσετε µέσα από το πελατειακό σύστηµα. Αυτό
λέµε ότι το έχετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτηµα; Με ανησύχησε πάρα
πολύ ο κ. Μητσοτάκης και πάρα πολύ -συγγνώµη που το λέω- ο
κ. Θεοδωράκης. Έχουµε µάθει τίποτα από το ερώτηµα που
έβαλε ο Καραθανασόπουλος; Θα λέµε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη; Θα βρούµε µια ισορροπία ανάµεσα στις στοχευµένες κοι-
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νωνικές πολιτικές και την ανάπτυξη ή θα ξαναπούµε από την
αρχή ότι θα αυξηθεί η πίτα πρώτα και µετά θα έρθει η ανάπτυξη;
Σας τα είπε πάρα πολύ καλά ο Θοδωρής ο Δρίτσας χθες. Για
εµάς ανάπτυξη χωρίς σχολικά γεύµατα, χωρίς πρωτοβάθµια περίθαλψη, χωρίς εργασιακά δικαιώµατα, χωρίς επιδόµατα στέγασης, χωρίς την κοινωνία µαζί δεν υπάρχει. Αυτό φάνηκε πριν από
το 2008. Αυτοί που πίστευαν ότι πρώτα θα έρθει η ανάπτυξη και
µετά θα βοηθηθεί η κοινωνία διαψεύστηκαν, είτε ήταν κεντροδεξιοί είτε ήταν κεντροαριστεροί.
Πάω τώρα σ’ ένα ερώτηµα που έθεσε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ,
όχι για εσάς, κύριε Βορίδη, αυτή τη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα ζητήσει επί προσωπικού τον λόγο ο κ. Βορίδης, γιατί ήταν µε τον Γκάντι και τώρα τον
πήγε στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
νοµίζω. Αν µη τι άλλο, ο κ. Βορίδης έχει χιούµορ, που δεν χαρακτηρίζει τη δεξιά πτέρυγα. Πρέπει να του το πω αυτό. Τώρα θα
ζητήσουν όλοι οι άλλοι τον λόγο επί προσωπικού!
Τι είπε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ; Το θέµα είναι όχι τι έχεις κερδίσει, αλλά τι µπορείς να διατηρήσεις. Και αφού πέθανε ο Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ το 1968, ξέρετε πόσο σηµαντικό και πόσο τον
έκαιγε στην Αµερική αυτό το ζήτηµα. Μπορούµε να το διατηρήσουµε;
Εµείς βγήκαµε από το πρόγραµµα. Εσείς δεν βγήκατε από το
πρόγραµµα. Μας είπε ο Αρχηγός σας, ο κ. Μητσοτάκης, που δεν
είναι εδώ, για το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Θα επιστρέψω στο
επιχείρηµά του. Εδώ έχω για τα Πρακτικά τι λέει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: «Μετά από τον Ιούνιο του 2014, το ελληνικό
πρόγραµµα βγήκε εντελώς εκτός πορείας, irretrievably off tack».
Το ίδιο το ΔΝΤ τα λέει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο Ντάισελµπλουµ σε µια συνέντευξη στον Παύλο Τσίµα λέει:
«Καµµία µεταρρύθµιση στο δεύτερο µισό του 2014. Αν το είχε
κάνει, θα είχε βγει».
Κι εµείς ήρθαµε στην εξουσία χωρίς πρόγραµµα, χωρίς κάλυψη, µ’ ένα µήνα για να φτιάξουµε τα πράγµατα. Κι εµείς σας
αφήνουµε, αν έρθετε εσείς -που δεν πρόκειται να γίνει, δεν έχουµε τέτοιο σκοπό- και µε µαξιλάρι και µε ρύθµιση του χρέους.
Εσείς λέγατε ότι το χρέος ήταν βιώσιµο. Είπε ο κ. Μητσοτάκης
ότι το ΔΝΤ έλεγε ότι το χρέος ήταν βιώσιµο. Το έλεγε το ΔΝΤ.
Γιατί; Γιατί, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, σε µια πρόταση αµίµητη:
«Είχαµε συµφωνήσει ρυθµούς ανάπτυξης».
Κατ’ αρχάς, να σας πω, κύριε Σταϊκούρα, ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης δεν συµφωνούνται. Δεν είναι ένα κιλό λάδι που κάνει
πέντε ευρώ. Δουλεύεις για να κάνεις ρυθµούς ανάπτυξης. Δεν
συµφωνείς ρυθµούς ανάπτυξης.
Το δεύτερο, αυτό που συµφωνήσατε ήταν ακριβώς αυτό που
χρειαζόταν για να µη χρειάζεται να πάρετε τίποτα για το χρέος.
Αυτό συµφωνήσατε. Είχατε τους ρυθµούς ανάπτυξης από τη µια
µεριά, τα πρωτογενή πλεονάσµατα µεγαλύτερα από αυτά που
διαπραγµατεύθηκαν µ’ εµάς και δεν χρειαζόταν τίποτα για το
χρέος. Και δεν σας πίστευε κανένας. Και µας λέτε για το 4,2;
Σας απάντησε ο κ. Χουλιαράκης και, άρα, δεν θα ξοδέψω
άλλον χρόνο γι’ αυτό. Ήταν εννιά πριν από το καλοκαίρι.
Μια κουβέντα θέλω να πω για τα 80, 100, 200 δισεκατοµµύρια,
που κόστισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης -νοµίζω
έφυγε τώρα- γιατί δεν τα λέω αυτά στον Ρέγκλιν. Η τάση µου
είναι αν κάποιος έρθει και µου πει ότι είναι ο Μοντγκόµερι του
Αλαµέιν, να µη συζητήσω τη στρατηγική του Αλαµέιν. Η τάση µου
είναι να τον φέρω, γιατί είµαι και καλός άνθρωπος, να πιούµε
έναν καφέ, να καλέσω και τον Χρήστο Μαντά, που είναι ειδικός,
να συζητήσουµε γιατί θεωρεί ότι είναι ο Μοντγκόµερι του Αλαµέιν. Αυτή είναι η τάση µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, ο κ. Πέτσας µάς έδωσε την εξήγηση γιατί ήταν 100 δισεκατοµµύρια. Έχω εδώ το άρθρο του, στο οποίο λέει για τα 100
δισεκατοµµύρια. Σας το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσα-
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καλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέει πού θα ήταν το χρέος το 2022, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 2014, και πού θα ήταν το χρέος το 2022 µε τις προβλέψεις του 2015 και κάνει αυτή τη διαφορά και βγάζει 100 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή, η διαφορά ανάµεσα στις δύο προβλέψεις
είναι 100 δισεκατοµµύρια.
Το πρώτο είναι ότι εγώ µπορούσα να κάνω αυτή την άσκηση
αρχίζοντας µε οποιονδήποτε χρόνο, µε το 2018, µε το 2019 και
θα έβαζα παρόµοιους αριθµούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό.
Θέλω να σας πω το βασικό επιχείρηµα. Το βασικό επιχείρηµα
είναι ότι όταν λέµε εµείς ότι µειώσατε το εισόδηµα 25%, από τα
249 δισεκατοµµύρια στα 185 δισεκατοµµύρια, αυτά τα 64 δισεκατοµµύρια είναι πραγµατικοί αριθµοί. Τα 64 δισεκατοµµύρια δεν
µπορεί να τα αµφισβητήσει κανένας. Είναι αριθµοί, τι ήταν το
2009, τι ήταν το 2014 και η διαφορά.
Το δικό σας είναι ένα αυθαίρετο σχήµα υπολογισµού προβλέψεων από τη µια µεριά, προβλέψεων από την άλλη. Το ένα στέκει
στην οικονοµική θεωρία, το άλλο δεν στέκει και γι’ αυτό δεν έχω
απαντήσει ούτε στον Ρέγκλιν ούτε στον Στουρνάρα ούτε σε κανέναν άλλο που έχει αυτές τις απόψεις, γιατί δεν είναι σοβαρό
να συγκρίνουµε προβλέψεις.
Δεν είπατε τίποτα για το χρέος. Ούτε και εγώ θα πω πολλά για
το χρέος, γιατί τα έχουµε πει και για τις επιµηκύνσεις που πήραµε και για το µαξιλάρι που πήραµε.
Θέλω να πω κάτι διαφορετικό που δεν το έχετε πάρει χαµπάρι.
Τον τελευταίο έναν χρόνο έχει γίνει κάτι πολύ σηµαντικό. Ένα
µεγάλο κοµµάτι του χρέους µας έχει πάει από κυµαινόµενα επιτόκια σε σταθερά επιτόκια. Είναι πολύ µεγάλο αυτό το κοµµάτι.
Αυτό σηµαίνει, αφού όλοι οι οικονοµολόγοι προβλέπουν αύξηση
των επιτοκίων, ότι για κάθε 1% αύξηση του επιτοκίου κερδίζει η
χώρα µας για κοινωνικές δαπάνες, για ό,τι θέλουµε, 500 εκατοµµύρια. Δηλαδή, µε 2% θα είναι 1 δισεκατοµµύριο.
Θυµάστε πέρυσι ότι είχα ευχαριστήσει τον Στέλιο Παπαδόπουλο ως επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ για τη δουλειά που είχε κάνει.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Δηµήτρη Τσάκωνα, που είναι δηµόσιος υπάλληλος και φέτος πήρε από το «Risk.net» το βραβείο του
καλύτερου διαχειριστή δηµόσιου χρέους. Αυτός ο άνθρωπος
µάς έχει δώσει 500 εκατοµµύρια για κάθε 1%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και ξέρετε κάτι άλλο; Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν επιλογή του
κ. Σαµαρά. Ο κ. Τσάκωνας είναι δηµόσιος υπάλληλος. Εµείς δεν
επιλέγουµε κοµµατικά, δηµόσιο υπάλληλο επιλέξαµε. Αυτό που
λέτε δεν στέκει καθόλου. Εµπιστευόµαστε ανθρώπους που µπορούν να µας βοηθήσουν. Για τις καρέκλες, που λέτε, θα έχετε
την ευκαιρία τον Φλεβάρη, τον Μάρτη, όταν θα ψηφίσετε µαζί
µας να υπάρχουν περιορισµοί για το πόσες φορές µπορούν οι
Βουλευτές να γίνουν Βουλευτές, να δείξετε και εσείς ότι δεν
είστε µε τις καρέκλες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας το είπε και ο Χουλιαράκης. Στο τέλος, όλο αυτό για το
χρέος είναι το εξής: Εµείς δώσαµε σε οποιαδήποτε επόµενη κυβέρνηση, που εµείς πιστεύουµε ότι θα είµαστε εµείς, δέκα µε δεκαπέντε χρόνια καθαρό διάδροµο να σοβαρευτεί η χώρα και να
κάνει σοβαρά πράγµατα εκτός µνηµονίου. Δέκα µε δεκαπέντε
χρόνια. Για δύο χρόνια το χρέος είναι τελείως καλυµµένο, όλες
οι χρηµατοδοτήσεις. Και µας λέτε ότι σας αφήσαµε καµένη γη;
Τέτοια αχαριστία έχουµε να δούµε από τότε που ο King Lear
έδιωξε την κόρη του Cordelia, που τον αγαπούσε, και έδιωξε την
Goneril και τη Regan που ήταν µπαγαπόντηδες. Αυτή είναι πραγµατική αχαριστία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φτάνοντας στο τέλος θέλω
να σας πω πώς τελειώνει το αφήγηµα. Δεν είναι αρνητικό το αφήγηµα, να τους σταµατήσουµε τους άλλους. Παρ’ όλο που δεν θα
ήθελα να το αφήσουµε σε φιλελεύθερους, που δεν µπορούν να
ψηφίσουν ούτε για την ιθαγένεια, για τα παιδάκια που γεννήθηκαν και έζησαν εδώ και αρνηθήκατε να ψηφίσετε, για να µπορούν
να είναι Ελληνόπουλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Ούτε θα ήθελα, αρνητικά, να αφήσετε τη χώρα σε αυτούς που
λένε ότι είναι φιλελεύθεροι και µαζί µε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόµµα µιλούν παντού για τη λιτότητα και µε έχουν πρήξει σε
κάθε Eurogroup για το πόσο σηµαντική είναι, ενώ αυτοί είναι οι
άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ούτε έναν δηµοσιονοµικό στόχο τα τελευταία πενήντα χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ούτε θέλω να αφήσετε τη χώρα σε αυτούς που λένε ότι είναι
µε την παγκοσµιοποίηση, τις ελεύθερες αγορές, τη συναλλαγή
εµπόρων και όταν φτάνει το θέµα της Μακεδονίας, γίνονται εθνικιστές και ξέρουν ότι δεν µπορούν να προχωρήσουν χωρίς τον
εθνικισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άνθρωποι που πίστεψαν στις αγορές δεν τους βγήκε, γιατί
υπήρχε η ανισότητα, και τώρα µας λένε «δεν φταίει το νεοφιλελεύθερο µοντέλο, φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι µαύροι, φταίνε οι µετανάστες».
Θέλω να πω κάτι τελευταίο, αν µου επιτρέπει ο κύριος Πρόεδρος. Ξέρετε πολλοί και πολλές ότι ήµουν είκοσι οκτώ χρόνια
στη Βρετανία. Την αγάπησα αυτή τη χώρα. Όµως, βλέπω µία
χώρα να καταστρέφεται από τον εθνικισµό µε το Brexit. Βλέπω
µία χώρα στην οποία το επίπεδο της συζήτησης έχει κατέβει και
δεν θα το περίµενα ποτέ. Βλέπω µία χώρα όπου υπάρχει µίσος.
Βλέπω µία χώρα που δεν έχει καµµία σχέση µε το πώς ήταν και
όλο αυτό, επειδή κάποιοι εθνικιστές είπαν ότι «εµείς είµαστε καλύτεροι από τους άλλους και πρέπει να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην το αφήσουµε ποτέ αυτό να γίνει στην Ελλάδα. Όταν αρχίσει ο εθνικισµός, στην καλύτερη περίπτωση είναι καταστροφή.
Στην καλύτερη περίπτωση!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να τελειώσω µε µία προσωπική νότα. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ότι είµαστε η µακροβιότερη µνηµονιακή Κυβέρνηση
και, άρα, είµαι κι εγώ ο µακροβιότερος Υπουργός Οικονοµικών.
Δυσκολεύτηκα, τσαλακώθηκα, αλλά δεν µε ενοχλεί το γεγονός
ότι είµαι ο µακροβιότερος Υπουργός Οικονοµικών των µνηµονίων. Θα µε ενοχλούσε, αν µαζί µε τον Χουλιαράκη, µαζί µε τον
Αλεξιάδη και την Παπανάτσιου, µαζί µε όλη τη διαπραγµατευτική
οµάδα, την Αχτσιόγλου, τον Χαρίτση, τον Λιάκο και µερικούς ανθρώπους που δεν ξέρετε σαν τον Δηµήτρη Παπαγιαννάκο, που
πρέπει να πούµε ότι είναι ο ήρωας αυτής της διαπραγµάτευσης,
δεν είχαµε πάντα στο µπροστινό µέρος του κεφαλιού µας τα
συµφέροντα των λαϊκών στρωµάτων. Αν πάντα αυτό δεν παλεύαµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα µε ενοχλούσε αν από τους πρώτους µήνες αποφασίζαµε
ότι η πολιτική δεν µπορεί να δώσει λύση και ψάχναµε έναν τεχνοκράτη για να αποδείξουµε ότι η πολιτική και οι πολιτικοί δεν
µπορούν να τα καταφέρουν. Αυτό θα µε ενοχλούσε πραγµατικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα µε ενοχλούσε αν µετά από δύο χρόνια ζητούσα από τον
Αλέξη να µου δώσει µια δουλειά «σιγουράντζα», όπως -τυχαίο το
παράδειγµα- Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Θα µε ενοχλούσε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα µε ενοχλούσε αν δεν είχαµε βγάλει όλοι -και εσείς και οι
Βουλευτές των ΑΝΕΛ- όλοι µαζί, τη χώρα από το µνηµόνιο.
Όµως, τη βγάλαµε τη χώρα από το µνηµόνιο και σε µας είναι να
κάνουµε κάτι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς τις δυσκολίες που είχαµε,
το πόσο δύσκολο είναι να είσαι σε µία διαπραγµάτευση και να
ξέρεις ότι δεν παίζεται το δικό σου µέλλον, αλλά το µέλλον µιας
ολόκληρης κοινωνίας.
Είναι δύσκολο να σας πούµε πόσο δύσκολο ήταν όταν κάναµε
συµβιβασµούς, όπως το καλοκαίρι του 2017 µε τις συντάξεις.
Είναι δύσκολο να σας πω πόση δουλειά χρειάστηκε για να µπορούµε να το αναστρέψουµε αυτό.
Όλα αυτά είναι δύσκολα. Όµως, ξέρετε κάτι; Ο λαός δεν θα
µας παινέψει γι’ αυτό. Ο λαός ξεχνάει και κοιτάει µπροστά. Και
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γι’ αυτό είναι σηµαντικό το αφήγηµα πώς µπορούµε να πάµε από
δω και πέρα. Διότι µε όλα αυτά που έχει περάσει ο ελληνικός
λαός δικαιώνεται να µην τον ενδιαφέρουν οι προσπάθειες του
παρελθόντος, αλλά η προοπτική για το µέλλον.
Σας εξήγησα το δικό µας αφήγηµα. Τώρα είναι υποχρέωση
όλων µας, που πιστεύουµε ότι µπορούµε σταδιακά, µε πισωγυρίσµατα, µε λάθη, αλλά µε στοχοπροσήλωση, να απαντήσουµε
στο βασικό ερώτηµα που θέτει η ιστορία. Όχι αύριο, όχι κάποτε
στο µέλλον, όταν θα έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και οι συσχετισµοί, όχι όποτε είναι καλύτερα τα πράγµατα, αλλά τώρα πριν
και µετά τις εκλογές.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Τσακαλώτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον Πρωθυπουργό µε τον οποίο θα κλείσει και η σηµερινή συζήτηση και
θα προχωρήσουµε σε ψηφοφορία, να σας πω ότι, ευτυχώς, µε
πολύ µεγάλη άνεση στη διαδικασία, χωρίς να χρειαστεί να µειωθούν οι χρόνοι των οµιλητών, η διαδικασία κράτησε πενήντα
τέσσερις ώρες, µίλησαν διακόσιοι εξήντα πέντε Βουλευτές -το
οποίο δεν έχει ξαναγίνει- εκ των οποίων οι διακόσιοι σαράντα
οκτώ είναι συνάδελφοι και οι δεκαεπτά εξωκοινοβουλευτικοί από
τους Υπουργούς. Ελπίζω ότι θα κλείσουµε και πριν από τις δώδεκα η ώρα, αρκετά πιο νωρίς, µε συµβολή όλων των πτερύγων
σε αυτή την Αίθουσα.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η σηµερινή µέρα είναι µια µέρα που ενδείκνυται για συγκρίσεις,
αλλά και για ουσιαστικό διάλογο πάνω στα ζητήµατα της οικονοµίας.
Επιτρέψτε µου, όµως, να ξεκινήσω µε µία παρατήρηση. Δεν
µπορώ να το αφήσω ασχολίαστο.
Είµαι από το 2009 σε αυτήν εδώ την Αίθουσα -κοντά στα δέκα
χρόνια- παρακολουθώ από παιδί τη Βουλή. Ειλικρινά µένω άναυδος. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ παρόµοια συµπεριφορά όχι Αρχηγού
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αλλά πολιτικού Αρχηγού, να απευθύνεται µε αυτό το ιταµό και αυταρχικό ύφος σε εκλεγµένους
Βουλευτές.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Τη συµπεριφορά του Βουλευτή
να δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Καράογλου, µη διακόπτετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ονοµαστικά τον κ. Καράογλου, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη διακόπτετε, κύριε Μητσοτάκη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Μητσοτάκη, µη διακόπτετε. Ψυχραιµία!
Έχετε νεύρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Νεύρα έχετε εσείς!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Είµαι πολύ ήρεµος. Έχετε πολλά νεύρα το τελευταίο διάστηµα. Είναι λογικό. Θα ακούσετε, όµως, το σχόλιό
µου.
Είναι µια συµπεριφορά που αναρωτιέµαι εάν οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε νεύρα, γιατί το έχετε ξανακάνει, να διατάζετε
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εκλεγµένο Βουλευτή να περάσει έξω και να απευθύνεστε µε
αυτόν τον ιταµό τρόπο στον Πρόεδρο της Βουλής και να κουνάτε
το δάχτυλο ή είναι στοιχείο του χαρακτήρα σας, να συµπεριφέρεστε ως κακοµαθηµένο κολεγιόπαιδο, που νοµίζει ότι η Βουλή
των Ελλήνων είναι τσιφλίκι που σας κληρονόµησε ο πατέρας
σας! Δεν είναι, όµως! Εδώ είναι ο ναός της δηµοκρατίας!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Μπορεί στη ζωή σας κάποια πράγµατα να τα βρήκατε εύκολα,
αλλά αυτή η οίηση και η έπαρση είναι επικίνδυνη για ανθρώπους
που διεκδικούν εξουσία. Και αλίµονο αν πάρουν µεγαλύτερη
εξουσία ποτέ από αυτή που νοµίζουν ότι έχουν!
Έρχοµαι τώρα όχι στο θέµα του προϋπολογισµού αµέσως,
διότι δυστυχώς για άλλη µία φορά στην οµιλία του ο κ. Μητσοτάκης ακολούθησε τον ίδιο ολισθηρό δρόµο, τον οποίο ξεκίνησε
για πρώτη φορά στη συζήτηση την προηγούµενη εβδοµάδα στη
Βουλή, όπου τον είδαµε να έρχεται εδώ και να κατηγορεί τους
πολιτικούς του αντιπάλους ως εθνικούς µειοδότες. Τον είδαµε
να φτάνει στο κατώτατο σκαλί της αθλιότητας και να κατηγορεί
τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι πούλησε τη Μακεδονία στους
Ευρωπαίους εταίρους, προκειµένου να πάρει τη µη περικοπή των
συντάξεων. Με δυο λόγια, ότι έκανα συναλλαγή.
Και σας ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη: Η συναλλαγή θέλει δύο. Γιατί
δεν κατονοµάζετε; Με ποιον έκανα αυτή τη συναλλαγή; Με τον
κ. Γιούνκερ; Με την κ. Μέρκελ; Με τον κ. Μακρόν; Με ποιον έκανα
αυτή τη συναλλαγή;
Αυτό, όµως, πέραν του γεγονότος ότι είναι ένα πρωτοφανές
ολίσθηµα, αποδεικνύει και την ψεύτικη πίστη του κ. Μητσοτάκη
στο λεγόµενο ευρωπαϊκό ιδεώδες, την εµπιστοσύνη του στην Ευρώπη και στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Αυτή, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, είναι η Ευρώπη στην οποία
αγωνιζόσαστε να µείνουµε; Η Ευρώπη της φτηνής συναλλαγής;
Η Ευρώπη που συναλλάσσεται προκειµένου να κερδίσει και δίνει
µε αυτόν τον άθλιο τρόπο θέµατα τα οποία έχουν κρίσιµη και
εθνική σηµασία για µία χώρα, προκειµένου να µη µειώσει συντάξεις;
Κύριε Μητσοτάκη, µε τον τρόπο που πολιτεύεστε αποδεικνύετε ότι δεν είστε ευρωπαϊστής, αλλά ευρωπαϊστής µε αφήγηµα
Σαλβίνι και Όρµπαν και µε συνθήµατα Μιχαλολιάκου, δυστυχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί ο κ. Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής έθεσε πρώτος αυτή
τη φαεινή ιδέα, αυτό το σενάριο.
Την εποµένη, την ίδια αθλιότητα την επαναλάβατε στο συνέδριό σας. Εκεί, όµως, πήγατε και ένα σκαλί παρακάτω. Μετά τον
κ. Σαµαρά, ο οποίος θυµήθηκε την εποχή του εµφυλίου πολέµου
και αναπαρήγαγε τα συνθήµατα της Χρυσής Αυγής, σε σχέση µε
τον Άρη Βελουχιώτη και το χαβιάρι και τα άλλα ωραία και χαριτωµένα που γράφουν οι χρυσαυγίτες στον διαδικτυακό τους
τόπο, βγήκατε εσείς και, αφού επαναλάβατε την αθλιότητα περί
συναλλαγής, είπατε κάτι που δεν ξέρω αν το καταλάβατε, όταν
το λέγατε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόµενο. Μπορεί να µην το
καταλάβατε. Είπατε «να τελειώνουµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι γι’ αυτά
που κάνει αλλά γι’ αυτά που πιστεύει».
Ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, η τελευταία φορά που κάποιοι σε
αυτόν τον τόπο αποφάσισαν να τελειώνουν µε την Αριστερά γι’
αυτά που πιστεύει ήταν όταν άνοιξαν το ξερονήσια και οι φυλακές και χωρίστηκαν και διχάστηκαν οι Έλληνες σε εθνικόφρονες
και εθνοπροδότες!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κουνάτε το χέρι, γιατί προφανώς δεν έχετε καταλάβει πόσο
µίσος κρύβουν αυτές οι αναφορές σας και πόσο διχαστικός είναι
αυτός ο λόγος σας.
Και µετά από όλα αυτά, έχετε το θράσος να έρχεστε σήµερα
εδώ και να κουνάτε το δάχτυλο σε µένα και στην παράταξή µου,
ότι δήθεν εµείς διχάζουµε και δήθεν εµείς πολώνουµε, διότι
έχουµε την άποψή µας, τη διαφορετική άποψη και για τα εθνικά
θέµατα, αλλά βεβαίως τη διαφορετική µας άποψη και για το πώς
πρέπει να προχωρήσει η κοινωνία και η οικονοµία.
Πέραν αυτής της παράστασης διχαστικού λόγου και ακραίας
πόλωσης, µε αφορµή την απαράδεκτη και από όλους καταδικαστέα χθεσινή βοµβιστική επίθεση ενάντια σε έναν τηλεοπτικό
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σταθµό και µια εφηµερίδα, πράξεις και δράσεις που είναι αδιανόητο να µη στεκόµαστε όλοι απέναντι µε απόλυτο και καθαρό
τρόπο, έρχεστε εδώ και ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορείτε πάλι
εµένα και τον ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνους αυτής της εξέλιξης, διότι
στοχοποιήσαµε, λέει, µέσα ενηµέρωσης και δηµοσιογράφους.
Με δυο λόγια, δηλαδή, επαναλαµβάνετε αυτή την ακραία και
άθλια ανοησία που ακούστηκε και χθες, ότι η Κυβέρνηση είναι ο
ηθικός αυτουργός της δράσης των τροµοκρατών.
Είχαµε να ακούσουµε, κύριε Μητσοτάκη, τέτοια ακραία και
άθλια κατηγορία για µια κυβέρνηση, για ένα πολιτικό κόµµα και
για έναν Πρωθυπουργό από τότε που πάλι κάποιοι ακραίοι στο
κόµµα σας, στην παράταξή σας, τη δεκαετία του ’80 κατηγορούσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αρχηγό της «17 Νοέµβρη».
Αυτή την αθλιότητα ήρθατε να την επαναλάβετε εδώ.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Το ξέρω ότι εκνευρίζεστε.
Με ποιο σκεπτικό άραγε το επαναλαµβάνετε αυτό; Ποιος είναι
ο συνειρµός;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κικίλια, µη φωνάζετε.
Κάντε ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Το σκεπτικό που έχει ο κ. Μητσοτάκης και
όσοι λένε αυτές τις ακραίες αθλιότητες είναι ότι όποιος ασκεί
πολιτική κριτική ή κατηγορεί κάποιον…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία! Τι θέλετε;
Γιατί συνεχίζετε; Σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Το σκεπτικό, λοιπόν, αυτής της ακραίας στάσης και θέσης είναι το εξής απλό σκεπτικό: Όποιος ασκεί πολιτική κριτική ή κατηγορεί κάποιον µε πολιτικούς όρους, τότε
στοχοποιεί και οπλίζει το χέρι των τροµοκρατών. Αυτό λέτε.
Αν αυτό λέτε, τότε θα έπρεπε, κύριε Μητσοτάκη, και εσείς και
πολλοί συνάδελφοί σας και η παράταξή σας να ήταν ο ηθικός
αυτουργός των επιθέσεων που δέχεται σχεδόν κάθε δεύτερη
εβδοµάδα ο Αλέκος Φλαµπουράρης, ο Υπουργός Επικρατείας,
που έχει καεί τρεις φορές το σπίτι του και που εσείς ήσασταν
που αδίκως, όπως φάνηκε από την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης, τον κατηγορήσατε σε σχέση µε το «πόθεν έσχες».
Αν ισχύει αυτή η θεωρία, ότι όποιος ασκεί πολιτική κριτική είναι
ένοχος και ηθικός αυτουργός, τότε και εσείς είστε ηθικοί αυτουργοί, διότι κάθε δεύτερη βδοµάδα επίσης έχουµε βοµβιστικούς
µηχανισµούς σε γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ή -για να το πάµε και λίγο
παραπέρα και να θυµηθούµε ότι η βία δεν κατοικεί µονάχα σε
ένα ιδεολογικό στρατόπεδο- είστε και εσείς υπεύθυνοι για το γεγονός ότι προπηλακίστηκε σκαιότατα ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης
πριν από λίγους µήνες από εθνικιστές ή για τη βεβήλωση των
µνηµείων της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αυτή, λοιπόν, είναι µια
απίστευτα ολισθηρή αντίληψη, την οποία οφείλετε να την αποσύρετε από τον πολιτικό διάλογο.
Έρχοµαι τώρα σε όσα είπατε για άλλη µια φορά για το κρίσιµο
θέµα της Συµφωνίας των Πρεσπών και την προοπτική να αποκατασταθεί µια διένεξη και µια διαφορά τριάντα και πλέον χρόνων
µέσω αυτής της συµφωνίας. Διότι µιλήσατε για κυβέρνηση των
εθνικών υποχωρήσεων.
Είναι γνωστό σε όλους, νοµίζω, ότι έχετε αλλάξει θέση σταδιακά από τότε που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση αρκετές φορές.
Είναι φανερό, επίσης, σε όλους -το ίδιο λέτε και στην Ευρώπη
άλλωστε- ότι η αντίθεσή σας µε την ουσία αυτής της συµφωνίας
είναι προσχηµατική, ακριβώς διότι δεν θέλετε να διασπάσετε το
κόµµα σας εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν
στο θέµα αυτό, αλλά βεβαίως επιθυµείτε, πηγαίνοντας προς τον
εκλογικό κύκλο, να ψαρέψετε στα θολά νερά του ακροδεξιού
ακροατηρίου και του εθνικιστικού ακροατηρίου.
Δεν θα αναφερθώ στις διαδοχικές κόκκινες γραµµές που θέ-
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σατε στο ζήτηµα της συµφωνίας αυτής. Θα αναφερθώ µονάχα
στην τελική κόκκινή σας γραµµή. Γιατί λίγο πριν υπογράψουµε,
η κόκκινη γραµµή ήταν να αλλάξει το Σύνταγµά τους. Λίγο πιο
πριν ήταν άλλη η κόκκινη γραµµή. Τώρα είναι το λεγόµενο
«έθνος» και η «γλώσσα».
Το µεν ζήτηµα της γλώσσας νοµίζω ότι είναι ένα ζήτηµα που
έχει αναλυθεί. Άλλωστε αναγνωρίζεται διεθνώς από τη Διάσκεψη
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το 1977, αλλά και η ίδια η
συµφωνία αναφέρει ρητώς ότι πρόκειται για νότια σλαβική, που
καµµία σχέση δεν έχει βεβαίως µε την ελληνική γλώσσα που µιλούν οι Μακεδόνες του ελληνικού κοµµατιού της Μακεδονίας και
που είναι η συνέχεια της αρχαίας ελληνικής παράδοσης και κληρονοµιάς.
Στο θέµα της εθνότητας όµως και του έθνους επιµένετε διαρκώς. Μάλιστα, φτάσατε στο σηµείο εσείς, που τόσο καλά γνωρίζετε την αγγλική γλώσσα, µιας και σπουδάσατε στο εξωτερικό,
να µας λέτε ότι nationality είναι το ίδιο µε το ethnicity. Δεν είναι
citizenship, δεν είναι υπηκοότητα, είναι εθνότητα.
Φαντάζοµαι ότι δεν θα έχετε παρακολουθήσει το τελευταίο
διάστηµα τη διαδικασία της συνταγµατικής αναθεώρησης στη
γειτονική χώρα. Ίσως να έχετε µάθει βέβαια, αλλά δεν το σχολιάσατε, ότι οι όποιες ανησυχίες, που πρώτος εσείς εγείρατε ότι
δήθεν υπάρχει ζήτηµα µειονότητας στην Ελλάδα -που είναι το
πρώτο πράγµα που αυτή η συµφωνία αποτρέπει- έχουν πλέον
ολότελα φύγει από το προσκήνιο µέσα από την τροπολογία που
έγινε συνταγµατική διαδικασία και ευθυγραµµίζεται το αντίστοιχο
άρθρο µε το δικό µας, µιλώντας για διασπορά και όχι για µειονότητα.
Σήµερα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, έρχεται µια νέα τροπολογία
στη Βουλή των Σκοπίων, την οποία καταθέτουν κάποιοι Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος. Τι λέει αυτή η τροπολογία; Αυτή
η τροπολογία λέει ότι αυτό που καθορίζεται στη Συµφωνία των
Πρεσπών είναι η υπηκοότητα και δεν καθορίζει ούτε προδικάζει
την εθνότητα στην οποία ανήκουν οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Μητσοτάκη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αυτή η τροπολογία, κύριε Μητσοτάκη, µπαίνει στον συνταγµατικό νόµο. Θα δούµε αν ψηφιστεί από τα δύο τρίτα. Αν ψηφιστεί, θα βγείτε δηµόσια να πείτε ότι όλα όσα λέγατε τέσσερις
µήνες τώρα είναι αερολογίες, είναι λόγια του αέρα και το κάνατε
µόνο και µόνο για να διχάσετε τον ελληνικό λαό και να δηµιουργήσετε κλίµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν ξέρω αν θα το κάνετε. Πιθανολογώ ότι δεν θα το κάνετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Υπάρχει τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αθανασίου, ήσυχα
σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Σε ό,τι δε αφορά τις κορώνες σας για την Αλβανία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνετε τον τζάµπα µάγκα
εδώ τώρα για την Αλβανία, ότι δήθεν εσείς υψώνετε ψηλά το σθένος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών στο ζήτηµα αυτό έχει κάνει και διµερώς διαβήµατα, αλλά έχει ενηµερώσει και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε µήνυµα σαφές ότι, αν δεν υπάρξει σεβασµός των δικαιωµάτων της ελληνικής µειονότητας, κυρίως στο περιουσιακό,
αλλά και στο ζήτηµα του νέου νόµου για τις µειονότητες, δεν θα
υπάρξει ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας.
Και τώρα το να κρύβεστε εδώ πίσω από προσχήµατα για να
συνεχίσετε αυτή την τακτική, να «ψαρεύετε» δηλαδή και να παρουσιάζετε εσείς τον υπερπατριώτη, νοµίζω ότι είναι κάτι που
δεν σας τιµά και που πολύ γρήγορα θα αρχίσει να αποκαλύπτεται
στα µάτια του ελληνικού λαού.
Έρχοµαι τώρα στα θέµατα του προϋπολογισµού. Έλεγα ότι η
σηµερινή µέρα είναι µια µέρα που ενδείκνυται για συγκρίσεις,
διότι παραλάβαµε πριν από τέσσερα χρόνια µια χώρα βυθισµένη
στη χρεοκοπία και βυθισµένη στη χρηµατοπιστωτική ασφυξία,
µια χώρα που είχε υποστεί ένα πρόγραµµα σοκ λιτότητας και κοινωνικής διάλυσης, πρωτοφανές, το οποίο είναι στην παγκόσµια
βιβλιογραφία.
Και, βέβαια, σήµερα έχουµε τη χαρά και τη συγκίνηση, όπως
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φάνηκε από το τέλος της οµιλίας του Υπουργού των Οικονοµικών
Ευκλείδη Τσακαλώτου, να ψηφίζουµε τον πρώτο µεταµνηµονιακό
προϋπολογισµό της χώρας µετά από οκτώ χρόνια.
Παραλάβαµε τη χώρα αµέσως µετά από µια πενταετία καταστροφής, µετά από έναν οικονοµικό όλεθρο, µετά από έναν κοινωνικό Αρµαγεδδώνα και έρχεστε εσείς σήµερα και λέτε να
συγκρίνουµε. Βεβαίως να συγκρίνουµε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν
θέλετε, λέτε, να συγκρίνουµε τι έγινε τα πρώτα χρόνια, το διάστηµα 2010 - 2012. Δεν ξέρω, βέβαια, αν συµφωνεί σε αυτό ο κ.
Βενιζέλος και η κ. Γεννηµατά, αλλά µαζί κυβερνήσατε και έχετε
κοινές ευθύνες.
Μήπως το ίδιο λέτε και για την προηγούµενη τετραετία; Η Νέα
Δηµοκρατία δεν ήταν στην κυβέρνηση του τόπου, όταν το έλλειµµα εκτινάχθηκε στο 15%; Ποια είναι η παράταξη, λοιπόν, που
έχει ευθύνη και για το γιατί µπήκαµε στα µνηµόνια και για το ότι
αυτά τα πέντε χρόνια οδηγηθήκαµε σε έναν πρωτοφανή κοινωνικό Αρµαγεδδώνα.
Να συγκρίνουµε, όµως, κύριε Μητσοτάκη, αφού θέλετε να
συγκρίνουµε, πού βρεθήκαµε, τι παραλάβαµε, πώς οδηγηθήκαµε
ως εδώ. Εφαρµόσατε -γιατί µαζί το κάνατε- µέτρα λιτότητας από
το 2010 έως το 2014, την καταστροφική πενταετία, ύψους 65 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Κόψατε τις συντάξεις την καταστροφική
αυτή πενταετία για 40 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εκτοξεύσατε την
ανεργία από το 11% στο 28%. Μειώσατε τον εθνικό µας πλούτο
κατά το ένα τέταρτο.
Τι ακριβώς θέλετε να συγκρίνουµε; Που έχετε πάρει το τελευταίο διάστηµα αγκαλιά και τον κ. Σαµαρά, τον Πρωθυπουργό της
καταστροφής, και επαίρεστε για τα κατορθώµατά του; Τι να συγκρίνουµε; Που αφήσατε µια χώρα κατεστραµµένη και ηττηµένη
σαν από πολυετή πόλεµο, παρά το ότι αυτά τα πέντε χρόνια ήµασταν σε καιρό ειρήνης; Δεν κάναµε κανέναν πόλεµο.
Θέλετε, λοιπόν, να συγκρίνουµε την καταστροφική πενταετία
2010 - 2014 µε την πενταετία της ανάκαµψης, της ανασυγκρότησης και της αναγέννησης µιας κοινωνίας και µιας οικονοµίας από
τις στάχτες, µιας κοινωνίας που λεηλατήσατε αυτά τα πέντε χρόνια;
Μας λέτε διαρκώς «ψηφίσατε το χειρότερο µνηµόνιο».
Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη; Θέλετε να συγκρίνουµε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή; Σας τα είπα και την προηγούµενη εβδοµάδα αναλυτικά, µε νούµερα. Αν συµπεριλάβουµε και τα θετικά
µέτρα του κοινωνικού µερίσµατος τα τρία τελευταία χρόνια,
εµείς πράγµατι κάναµε µια ήπια δηµοσιονοµική προσαρµογή. Αν
συµπεριλάβουµε και τα µέτρα του µερίσµατος, ήταν γύρω στα
6,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εσείς από το 2010 ως το 2014 είχατε συνολικά µέτρα λιτότητας 65 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι θέλετε να συγκρίνουµε; Το «65»
µε το «6,5»; Δέκα φορές πιο σκληρή υπήρξε η δική σας δηµοσιονοµική προσαρµογή. Kαι το οξύµωρο; Χωρίς κανένα αποτέλεσµα. Τι ακριβώς να συγκρίνουµε;
Μήπως θεωρείτε ότι ο κόσµος στον οποίο απευθύνεστε τα έχει
ξεχάσει αυτά; Κάποια στιγµή µπερδευτήκατε πέρυσι, στη συνέντευξή σας στη Θεσσαλονίκη και είπατε ότι εσάς δεν σας ενδιαφέρει η ουσία, αλλά η επικοινωνία. Γλώσσα λανθάνουσα! Δεν
είναι όλα επικοινωνία στη ζωή.
Όταν, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιώσει στο πετσί τους
να τους κόβεται η σύνταξη ξανά και ξανά και ξανά και να µένουν
άνεργοι και να τους κόβεται ο µισθός και να φεύγουν στο εξωτερικό και τώρα βλέπουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αισιοδοξία
για το µέλλον τους, προσπαθούν µε αξιοπρέπεια να σταθούν στα
πόδια τους, πιστεύετε ότι θα σας σώσουν τα ωραία σποτάκια που
φτιάχνετε, που συναντάτε τάχα τυχαία ανθρώπους που σας λένε
τι ωραίος που είστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κάνε εκλογές να δούµε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Αυτό πιστεύετε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κοντά είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Θα έρθουν και οι εκλογές, κύριε Μητσοτάκη.
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Τις ζητάτε εδώ και τρία χρόνια. Θα έρθουν και οι εκλογές και θα
δούµε, πράγµατι, πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Διότι στις εκλογές
δεν ψηφίζουν οι δηµοσκόποι, αλλά ψηφίζει ο λαός που λεηλατήσατε και που τον Σεπτέµβρη του 2019 θα κοιτάει µε περισσότερη
αισιοδοξία το µέλλον του και το µέλλον αυτού του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, πετύχαµε εκεί που τρεις δικές
σας κυβερνήσεις του πολιτικού συστήµατος που εκπροσωπείτε
και δύο προγράµµατα απέτυχαν παταγωδώς. Εµείς οι ανίκανοι,
όπως είπατε πριν, εµείς οι ερασιτέχνες, οι άβγαλτοι, που δεν είµαστε από τζάκια εµείς και δεν είµαστε και τεχνοκράτες, πετύχαµε. Αυτό είναι που σε τελική ανάλυση δεν µπορείτε να χωνέψετε µε τίποτα. Αυτό είναι που δεν µπορείτε να χωνέψετε.
Εδώ και τρία χρόνια διαρκώς καταστροφολογείτε. Είχατε επιλέξει από την πρώτη ηµέρα της εκλογής σας το αφήγηµα της
καταστροφής. Κλείνετε και τρία χρόνια τον Γενάρη. Σας εύχοµαι
να τα πολλαπλασιάσετε ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Τρία
χρόνια, ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης, καταστροφολογείτε και
ζητάτε εκλογές. Επενδύσατε τα πάντα στην καταστροφή. Δεν
σας βγήκε η καταστροφή. Δεν έχετε αφήγηµα και προσπαθείτε
διαρκώς να φτιάξετε µια ανεστραµµένη εικόνα της πραγµατικότητας για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα και να κατασκευάσετε επιχειρήµατα.
Η πολιτική, όµως, είναι πραγµατικότητα, δεν είναι φαντασιακό.
Διότι εσείς µας λέτε «τι θα γινόταν εάν». Αυτό είναι το αφήγηµα:
«Τι θα γινόταν εάν».
Οι πολίτες κρίνουν µε βάση αυτό που έχουν ζήσει και µε βάση
αυτό που προσδοκούν, βεβαίως. Στη δική µας περίπτωση υπάρχουν πεπραγµένα κυβερνήσεων που εκπροσώπησαν δύο εκ διαµέτρου αντίθετα πολιτικά σχέδια τα τελευταία οκτώ χρόνια στην
Ελλάδα. Είναι οι κυβερνήσεις σας, ΚΙΝΑΛ -ή ΠΑΣΟΚ, πώς να το
πω δεν ξέρω, µάλλον ΚΙΝΑΛ - Νέας Δηµοκρατίας από το 2010
έως το 2014 και εµείς από το 2015 έως σήµερα. Αυτά τα πεπραγµένα θα κρίνουν οι πολίτες.
Θέλω να ξεκινήσω, λοιπόν, αυτή τη σύγκριση επί του βασικού
µεγέθους της οικονοµίας, το οποίο είναι ο παραγόµενος πλούτος.
Από το 2010 έως το 2014, λοιπόν, το του εθνικού πλούτου,
αυτό το 25%, αν το απλώσουµε σε µια πενταετία, θα δούµε ότι
είχαµε κατά µέσο όρο περίπου ύφεση 5% κάθε χρόνο τα χρόνια
αυτά της καταστροφικής πενταετίας. Από το 2015 έως σήµερα
ποια είναι η εικόνα;
Η εικόνα είναι η αντίστροφη, κύριε Μητσοτάκη. Μάλιστα, η
χώρα στο τέλος του 2018, τώρα δηλαδή, αναµένεται να συµπληρώσει δύο χρόνια θετικού ρυθµού µεγέθυνσης µε την ανάπτυξη
που έφτασε πέρυσι στο 1,5%, φέτος πάνω από 2% και αναµένεται ακόµα µεγαλύτερη το 2019.
Εδώ, λοιπόν, µιλούν τα δεδοµένα και όχι οι αστήρικτες εκτιµήσεις σας.
Ως προς το δήθεν κόστος της διαπραγµάτευσης, άλλη φορά
µας λέτε ότι είναι 80, άλλη φορά 100, άλλη φορά 200, αλλά δεν
φαίνεται πουθενά αυτό το κόστος στο δηµόσιο χρέος. Η δήθεν
αναπτυξιακή έκρηξη βρισκόταν προ των πυλών, τη ζούσε ο κόσµος το 2014, περίµενε την έκρηξη. Εκεί που είχαν 25% ύφεση
σωρευτικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο κόσµος προσδοκούσε ότι, αν συνέχιζε ο κ. Σαµαράς, θα είχαν ξαφνικά το 2015
ανάπτυξη 5%.
Συγγνώµη, αλλά ποιους κοροϊδεύετε; Πώς τα λέτε αυτά τα
πράγµατα στον ελληνικό λαό; Εσείς που είχατε το ρεκόρ συρρίκνωσης του ΑΕΠ στην ιστορία της µεταπολεµικής Ελλάδας, πώς
θα πηγαίνατε ξαφνικά σε ρυθµούς µεγέθυνσης 4% και 5%;
Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον διάγραµµα, µιας και εσείς αναφέρεστε σε διαγράµµατα, που δείχνει το ποσοστό αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ σε υψηλό δεκαετίας. Από το 1996 ως το 2010 αυξανόταν το ποσοστό του ΑΕΠ, βυθίστηκε τα πρώτα µνηµονιακά
χρόνια, από το 2015 και µετά αυξάνεται ξανά.
Βεβαίως, µιας και σας αρέσει να µιλάµε και για το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα και έλλειµµα, βλέπουµε την πορεία του πλεονάσµατος και του ελλείµµατος, όπου όλα τα προηγούµενα χρόνια
το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης της χώρας ήταν αρνητικό
ακόµα και την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων. Είναι άλλο
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πράγµα το πρωτογενές πλεόνασµα και άλλο το έλλειµµα γενικής
κυβέρνησης. Δεν το λέω για σας. Το λέω γι’ αυτούς που µας
ακούνε σήµερα.
Θετικό πρόσηµο, στο πλεόνασµα δηλαδή της γενικής κυβέρνησης, είχαµε µόλις έναν χρόνο πριν. Κρατήστε αυτά στα Πρακτικά για να τα µελετήσετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να θυµηθούµε, λοιπόν, αφού το θέλετε, σε τι κατάσταση είχατε αφήσει τη χώρα το 2014 τέτοιον καιρό. Είχατε στείλει την
πέµπτη αξιολόγηση στις καλένδες, το πρόγραµµα µε βάση τους
ίδιους θεσµούς ήταν ένα πρόγραµµα ανεπίστρεπτα εκτός πορείας. Θυµάστε πόσο είχατε υπογράψει σε βάθος τετραετίας
εσείς που µας κατηγορείτε για τα πλεονάσµατα; Είχατε υπογράψει 4,5% και 4% έως το 2060 και κατηγορείτε εµάς, που το 3,5%
τώρα και 2% από το 2013 και µετά είναι το τέταρτο µνηµόνιο.
Εσείς, δηλαδή, τι είχατε υπογράψει ακριβώς;
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Σας είπα ότι δεν πετύχατε πουθενά. Είχατε στόχο για πλεόνασµα το 2014 1,5% και ξέρετε πόσο
φέρατε; Ξέρετε τι λένε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ; Φέρατε 0,1%.
Φυσικά, το χειρότερο από όλα και πιο εγκληµατικό από αυτά
που κάνατε είναι ότι παραδώσατε στους επόµενους, σε µας δηλαδή, άδεια δηµόσια ταµεία, ασφαλιστικά ταµεία µε υπέρογκα
ελλείµµατα -πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ- και υλοποιούσατε τότε αυτό το σχέδιο της φοβερής εµπνεύσεως του κ. Σαµαρά περί αριστερής παρενθέσεως.
Μάλιστα, θυµάµαι ότι ήταν ακόµα και κυβερνητικά στελέχη,
ενόσω ήσασταν ακόµα κυβέρνηση, που καλούσαν τους πολίτες
εν όψει των εκλογών να βγάλουν τις καταθέσεις τους από τις
τράπεζες. Τα ξεχάσατε αυτά; Στο τέλος, δηλαδή, της καταστροφικής σας θητείας, το µόνο που σας ενδιέφερε ήταν η υπονόµευση των πολιτικών σας αντιπάλων και όχι το µέλλον της χώρας.
Δεν σας βγήκε, βεβαίως, το σχέδιο της παρένθεσης. Δώσαµε
µάχη, καταφέραµε να φθάσουµε σε έναν δύσκολο συµβιβασµό,
όπως απέδειξε η ζωή, έναν συµβιβασµό έντιµο, γιατί είχε προοπτική. Επιµένετε να ξεχνάτε ότι αµέσως µετά ζητήσαµε την
κρίση του ελληνικού λαού. Έγιναν εκλογές στον τόπο τον Σεπτέµβρη του 2015 µετά τον έντιµο συµβιβασµό, µετά τον δύσκολο συµβιβασµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ζητήσαµε την ψήφο του ελληνικού λαού για να συνεχίσουµε
σε ένα άλλο πρόγραµµα δυσκολίας και ανάβασης, αλλά µε προοπτική και, βεβαίως, ο ελληνικός λαός σάς έστειλε ξανά στα
έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Αλήθεια, ας πάµε να πιάσουµε κάποιους τοµείς, γιατί σήµερα
θέλω να απαντήσω σε τέσσερα κυρίως ζητήµατα, όπου προσπαθείτε να δηµιουργήσετε αφήγηµα, φτιάχνοντας νέους µύθους.
Είχατε το θάρρος ή το θράσος -δεν ξέρω- να βγείτε εδώ σήµερα
και να µιλήσετε εσείς για θέσεις εργασίας και ανεργία.
Δεν ξέρω πώς µπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό, όταν µε την
παράταξή σας επί κ. Σαµαρά Πρωθυπουργού φτάσαµε στο δυσθεώρητο 28% την ανεργία. Και ποιος µπορεί να σας πάρει στα
σοβαρά, όταν µιλάτε εσείς για δουλειές και θέσεις εργασίας που
έχετε το know how να τις φέρετε, όταν πήγατε την ανεργία στο
28% από το 11% που ήταν. Και εµείς στα τριάµισι αυτά χρόνια
από το Σεπτέµβρη του 2015 έχουµε καταφέρει να αποκλιµακώσουµε σήµερα την ανεργία στο 18,3%, έχοντας δηµιουργήσει
στον τόπο τριακόσιες πενήντα θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μας κοροϊδεύατε για το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης που
είχαµε µιλήσει για τριακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτή
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είναι η εικόνα της ανεργίας και της αποκλιµάκωσης. Ανέβηκε
απότοµα στα πρώτα χρόνια της καταστροφής, µετά αποκλιµακώθηκε και σήµερα έχει φτάσει σταδιακά στο 18%. Το υψηλότερο ποσοστό της ανεργίας, κύριε Μητσοτάκη, ήταν στο πρώτο
εξάµηνο του 2014 επί κυβερνήσεως Σαµαρά. Κρατήστε το κι
αυτό.
Αλλά, ξέρετε, το σηµαντικότερο θα έλεγα πως δεν είναι ότι καταφέραµε να µειώσουµε σχεδόν δέκα µονάδες την ανεργία από
το υψηλότερο ποσοστό της, αλλά ότι έχουµε και σχέδιο για την
επόµενη µέρα. Αυτό είναι το κρίσιµο. Διότι η ανεργία στο 18,3%
παραµένει υψηλή και όπως µε σχέδιο πήγε από το 28% στο 18%,
έτσι το σχέδιό µας είναι σταδιακά τα επόµενα χρόνια, µέσα στην
επόµενη διετία, να φτάσουµε στο 15% µε τη σταθερή ανάκαµψη
της οικονοµίας και όταν µε το καλό θα ολοκληρώνουµε και την
επόµενη τετραετία που θα µας δώσει ο ελληνικός λαός, θα φτάσουµε επιτέλους στον ευρωπαϊκό µέσο. Αυτό είναι το σχέδιό
µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αλλά, µάλλον, η ανεργία και οι θέσεις εργασίας δεν είναι το
φόρτε σας. Ας πιάσουµε ένα άλλο θέµα, το οποίο θεωρείτε προνοµιακό σας πεδίο. Ας µιλήσουµε για τις επενδύσεις, που είναι
το φόρτε σας. Για να δούµε τη δήθεν ιδεοληψία της Κυβέρνησής
µας απέναντι στους επενδυτές. Το 2017 ήταν η χρονιά που η
χώρα κατέγραψε ρεκόρ δεκαετίας στις άµεσες ξένες επενδύσεις
και το ίδιο αναµένεται να συµβεί και φέτος. Ανατρέξτε στα πραγµατικά δεδοµένα και αναρωτηθείτε γιατί συνέβη αυτό.
Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά τρεις κλάδους, χωρίς να σηµαίνει βεβαίως ότι κινητικότητα δεν καταγράφεται και σε άλλους
κλάδους της οικονοµίας.
Πρώτον, στον ενεργειακό τοµέα. Η ολοκλήρωση της πώλησης
της ΔΕΣΦΑ µε το δηµόσιο να αποκτά ουσιαστικά δικαιώµατα, η
πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ µε την παράλληλη διακράτηση του
51% υπό δηµόσιο έλεγχο και η ολοκλήρωση των συναλλαγών για
τις εταιρείες εµπορίου και υποδοµών φυσικού αερίου σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη πριν από λίγες µέρες. Επίσης, το νέο θεσµικό
πλαίσιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειες που είναι σε θέση
να φέρουν επενδύσεις σε νέες παραγωγικές µονάδες τον επόµενο χρόνο, της τάξης των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στην τριετία. Αυτά είναι µόνο κάποια στοιχεία από την πολύ σηµαντική
δουλειά που έχει γίνει στον χώρο της ενέργειας τα τελευταία
χρόνια.
Στον κατασκευαστικό κλάδο ρωτήστε να δείτε ότι ξεκίνησε
ξανά οικοδοµή. Πάρτε µία εικόνα από τους συνεργάτες σας.
Βγείτε, εσείς που κυκλοφορείτε, έξω στην πιάτσα να δείτε τι γίνεται. Ολοκληρώθηκαν, βεβαίως, στα πιο δύσκολα χρόνια, τα
πρώτα χρόνια, οι οδικοί άξονες, εκείνοι που εσείς είχατε παρατήσει στη µέση και, µάλιστα, ολοκληρώθηκαν µε πολύ πιο ευνοϊκούς όρους για τα συµφέροντα του δηµοσίου, ενώ χθες ο Υπουργός Υποδοµών ανέφερε ότι προχωρούµε εντός του 2019
στη συµβασιοποίηση νέων έργων συνολικού προϋπολογισµού
9,17 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Και, τέλος, στον τουριστικό τοµέα που έχει, πράγµατι, πρωταγωνιστήσει στον τοµέα της οικονοµίας, εκεί όπου, πέρα από τα
αλλεπάλληλα ρεκόρ κάθε έτος, έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικότατες ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο στα νησιά υψηλής τουριστικής ζήτησης όσο και στη Χαλκιδική, στην Κρήτη και στην
Αθήνα. Και στην Αθήνα έχουµε σηµαντικότατες επενδύσεις, ιδίως
στον τοµέα των ξενοδοχείων. Έτσι είχαµε µια πολύ σηµαντική
αύξηση και στον συνολικό αριθµό των ποιοτικών τουριστικών µονάδων, γεγονός που συµβάλλει και αυτό στην επίτευξη των
ρεκόρ στον τουρισµό αλλά και στην ενίσχυση της οικονοµικής
δραστηριότητας και της απασχόλησης.
Επίσης, να αναφέρω τις τοµές που έφερε το πρόσφατο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού και τα κίνητρα του νοµοσχεδίου που δίνει και για καζίνο. Και σε αυτό το σηµείο να τονίσω,
γιατί πολλή σπέκουλα έχει πέσει, ότι το µεγάλο εµβληµατικό project του Ελληνικού θα εκκινήσει την άνοιξη του 2019, µετά την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το καζίνο και την
επίλυση κάποιων τελευταίων γραφειοκρατικών προβληµάτων.
Την ίδια στιγµή, επενδύσεις και επιχειρηµατικές εξελίξεις λαµβάνουν χώρα και σε σειρά άλλων κλάδων, όπως στον κλάδο της
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υγείας, των logistics, των τηλεπικοινωνιών, του Real Estate, των
τροφίµων. Να δούµε λίγο και τα επίσηµα στοιχεία. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, το 2017 οι καθαρές ξένες
άµεσες επενδύσεις ανήλθαν στα 3,59 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το
εννιάµηνο του 2018 είµαστε ήδη στα 2,77 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό το νούµερο, το 3,59, σας είπα πιο πριν ότι είναι το µεγαλύτερο στη δεκαετία, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρίση, το 2008.
Τι κάνατε εσείς, λοιπόν; Είχατε καλύτερα µεγέθη; Εσείς που
είσαστε ειδικοί και που, εν πάση περιπτώσει, οι επιχειρηµατίες
και οι επενδυτές περιµένουν εσάς για να κάνετε τη µεγάλη τοµή
στην ελληνική οικονοµία, τι νούµερα είχατε; Είχατε µικρότερα
νούµερα και µικρότερες αποδόσεις από τις δικές µας.
Πάµε παρακάτω. Τώρα που τελείωσε το αφήγηµα του τετάρτου µνηµονίου σας παρακολουθώ µε ενδιαφέρον τι είναι αυτό µε
το οποίο προσπαθείτε να το αντικαταστήσετε, ότι ισχύει -δεν κάνετε λάθος, παρά το ότι δεν κόπηκαν οι συντάξεις, παρ’ ότι ο
προϋπολογισµός αυτός έχει θετικά µέτρα πια και όχι αρνητικάγιατί δήθεν η Ελλάδα είναι µία χώρα αποκλεισµένη από τις αγορές χρήµατος, γιατί τα επιτόκια δανεισµού είναι, κατά την εκτίµησή σας, σε απαγορευτικά επίπεδα. Και να, λοιπόν, αυτή είναι
η απόδειξη της δικής µας αποτυχίας.
Ας πούµε εδώ ορισµένα πράγµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αποδοµήσουµε έναν ακόµη µύθο της Αντιπολίτευσης
και του κ. Μητσοτάκη, γιατί µε µύθους αρέσκεται να τρέφεται το
τελευταίο διάστηµα. Για να δούµε, λοιπόν, πόσο αποκλεισµένη
και πόσο απαγορευτική είναι η πρόσβαση στις αγορές για τη
χώρα.
Πρώτον, η συµµετοχή ξένων επενδυτών στις εκδόσεις εντόκων
γραµµατίων, οι ηµερήσιες συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά
και η απρόσµενα µεγάλη συµµετοχή των θεσµικών και των ιδιωτών επενδυτών στην ανταλλαγή των οµολόγων του PSI, που
έλαβε χώρα πριν από λίγους µήνες, δείχνει κατά πόσο είµαστε
αποκλεισµένοι ή όχι.
Δεύτερον, το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση των επενδυτών
για τις επικείµενες εκδόσεις ελληνικών τίτλων, όπως προκύπτει
από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έχει το οικονοµικό
επιτελείο και εγώ µε ξένους επενδυτές στην Ελλάδα και κυρίως
στο εξωτερικό.
Τρίτον -και ακούστε το λίγο αυτό- το επιτόκιο της δεκαετίας γιατί µόνο αυτό κοιτάτε και όχι τη συνολική καµπύλη των επιτοκίων- του δεκαετούς οµολόγου κυµαίνεται από τη µέρα που
βγήκαµε από το µνηµόνιο, λίγο πάνω από το 4%, µεταξύ 4,1%
και 4,35%. Αυτή περίπου είναι η διακύµανσή του. Άρα γιατί είµαστε αποκλεισµένοι από τις αγορές; Γιατί µας λέτε ότι αυτή η τιµή
του δεκαετούς οµολόγου µας προσφέρει έναν ακριβό δανεισµό,
ενώ εσείς όσο είχατε τη χώρα στην ασφάλεια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, είχατε εξασφαλίσει φθηνότερο δανεισµό.
Αλήθεια; Μια Βουλευτής σας, µάλιστα -κάποτε ήταν στο Ποτάµι
νοµίζω, αλλά τώρα είναι σε εσάς- βγήκε από αυτό εδώ το Βήµα
και είπε ότι τρώµε τα λεφτά από το «µασούρι» -έτσι το αποκάλεσε
το buffer που εξασφαλίσαµε- µέχρις ότου -το προεξόφλησε, δεν
ξέρω αν εξέφρασε κάποιον µύχιο πόθο- ξανάρθει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να µας δανείσει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Πείτε και τη συνέχεια. Γιατί δεν λέτε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Τι πάθατε, κυρία µου; Τι θέλετε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: ...(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ σταµατήστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Τι θέλετε, κυρία µου; Γιατί εξεγείρεστε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ δεν θα σας πω «περάστε έξω», όπως είπε ο Αρχηγός σας
πριν στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε καν είχαν το θάρρος ή το θράσος να βγουν και να αντιµιλήσουν στον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Με ησυχία παρακολουθούσαν,
αλλά βρίσκεστε σε πολύ µεγάλο πανικό τώρα τελευταία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν σας πνίγει το δίκιο και
δεν θα αναφέρω ονόµατα. Σας παρακαλώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Το επιχείρηµα, λοιπόν, που αρνείστε να ακούσετε, διότι δεν σας συµφέρει, δεν έχει να κάνει µε τα όσα είπατε
ή δεν είπατε, κυρία µου, έχει να κάνει µε την επιχειρηµατολογία
του Αρχηγού σας, του νέου Αρχηγού σας, του κ. Μητσοτάκη,
γιατί αλλάζετε Αρχηγούς από ό,τι φαίνεται µε µεγάλη ευκολία.
Είπε, λοιπόν, ο κ Μητσοτάκης ότι είναι πιο ακριβός ο δανεισµός µας τώρα και γι’ αυτό είναι αδύναµη, έχει αποκλειστεί η
πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρήµατος. Τώρα είναι µεταξύ
4,1% και 4,35%, ενώ το ΔΝΤ, στο οποίο κάποιοι από σας θέλετε
να γυρίσουµε πίσω στις αγκαλιές του, µας δάνειζε µε 4,9%. Και
να θυµίσω ότι το µέσο κουπόνι των οµολόγων του PSI ήταν στα
4,7% και των οµολόγων που διακρατεί το ευρωσύστηµα περίπου
στο 5%. Ή µήπως, για να πούµε και αυτό, πριν την κρίση και πριν
µπούµε σε αυτόν τον κυκεώνα των µνηµονίων και της ασφάλειας
του χαµηλού δανεισµού, δανειζόµασταν φθηνότερα και τώρα
έχουµε ακριβή τιµή στα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και,
άρα, είµαστε εκτός αγορών;
Σας δείχνω, λοιπόν, την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς
οµολόγου από το 2005 έως και το 2018. Κοιτάχτε την, το 2005,
το 2006, το 2007, το 2008, το 2009 πριν την κρίση, ήταν ακριβώς
εκεί όπου βρίσκεται σήµερα λίγο πάνω από το 4%. Και τότε δανειζόµασταν και δεν ήµασταν εκτός αγορών. Ήταν κατά µέσο
όρο την περίοδο εκείνη, είχε φτάσει µάλιστα αν συµπεριλάβουµε
και τη χρονιά πριν µπούµε στο µνηµόνιο που άρχισαν να τσιµπάνε, κατά µέσο όρο 4,8%.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ορίστε, λοιπόν, νά ’τος και ο άλλος µύθος ότι είµαστε αποκλεισµένοι από τις αγορές, ενώ το κόστος των υποχρεώσεων µας,
που πρέπει να αντικαταστήσουµε την επόµενη χρονιά, είναι από
4,5% έως 5%. Τώρα είµαστε αποκλεισµένοι µε οµόλογο στο
4,35%. Πόθεν προκύπτει, λοιπόν, αυτή η απαγορευτική έξοδος
στις αγορές, ότι δεν βγήκαµε στις αγορές, και αυτό είναι δείγµα
της αποτυχίας µας;
Δείτε και τα ποιοτικά στοιχεία. Το µεσοσταθµικό επιτόκιο δανεισµού βρίσκεται στο 1,73%, η µεσοσταθµική διάρκεια στα δεκαοκτώµισι έτη, ενώ οι ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησης είναι από
τις χαµηλότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση δε
βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους από τους θεσµούς, την τελευταία, τονιζόταν ότι, για να είναι βιώσιµη η χρηµατοδότηση,
πρέπει το κόστος της αναχρηµατοδότησης να είναι κάτω από 5%
στο πενταετές οµόλογο, όχι στο δεκαετές. Ξέρετε πόσο είναι σήµερα το πενταετές οµόλογο; Στο 3,45%.
Όταν εσείς επιχειρήσατε έξοδο και την πιλοτική, όπως είχατε
πει και την παρουσιάσατε ως επιτυχηµένη, ήταν µε 5% κοντά.
Πώς είναι, λοιπόν, αποκλεισµένη η Ελλάδα από τις αγορές; Γιατί
δηµιουργείτε διαρκώς µύθους, προκειµένου να δηµιουργείτε
ψευδή εικόνα στον ελληνικό λαό, αλλά ταυτόχρονα να δυσφηµείτε και την πορεία της χώρας και της ελληνικής οικονοµίας στο
εξωτερικό.
Το buffer στο οποίο αναφερθήκατε, το «µαξιλάρι», το «µασούρι», όπως θέλετε πείτε το, έχει δηµιουργηθεί µε ένα κεφαλαιακό απόθεµα που ξεπερνάει τα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
συµφωνία µε τους θεσµούς, απέναντι στην ιδέα, την οποίαν δεν
ξέρω αν εκφράσατε ποτέ επίσηµα, κύριε Μητσοτάκη -φλερτάρατε και εσείς και πολλοί από την παράταξή σας έχουν µιλήσει
για αυτή την ιδέα, είναι σίγουρα, όµως, του κεντρικού τραπεζίτη,
εγώ αυτό γνωρίζω- να πηγαίναµε σε πιστοληπτική γραµµή, προληπτική. Τι σήµαινε, όµως, προληπτική πιστοληπτική γραµµή και
γιατί το κρύβουµε αυτό από τον ελληνικό λαό; Νέο MOU, νέο
µνηµόνιο. Αυτό σήµαινε.
Να, λοιπόν, τι καταφέραµε εµείς. Καταφέραµε να βγάλουµε τη
χώρα καθαρά, καταφέραµε να έχουµε µία πρόσβαση και δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, όπως είχαµε και πριν από τα
µνηµόνια. Βεβαίως, θα πέσει ακόµα περισσότερο, όταν η διεθνής
συγκυρία, και αναφέροµαι και στην Ιταλία αλλά και στις αναδυόµενες αγορές, διαµορφώσουν τους όρους εκείνους που αποκλι-
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µακωθεί η τιµή του ιταλικού οµολόγου και των άλλων οµολόγων.
Και το buffer αυτό δεν το έχουµε για να το δαπανήσουµε, αλλά
ακριβώς για να έχουµε την πολυτέλεια να κρίνουµε εµείς πότε
θα βγούµε µε τους καλύτερους όρους στις αγορές.
Και να είστε βέβαιος, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα κινηθούµε,
όπως εσείς, µε επικοινωνιακούς όρους, ούτε να νοµίζετε ότι µας
πιέζετε σε αυτό το ζήτηµα. Θα κινηθούµε κατ’ όπως ορίζει το δηµόσιο συµφέρον και όχι κατ’ όπως ορίζει η δική σας ανάγκη για
επικοινωνία και κινήσεις εντυπωσιασµού και θα βγούµε στις αγορές ξανά όπως πρέπει µε πολύ καλό επιτόκιο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Πάει και ο δεύτερος µύθος.
Πάµε σε ένα άλλο, αγαπηµένο σας και αυτό θέµα, τις ακραίες
επιβαρύνσεις στη φορολογία και στο ασφαλιστικό. Κοιτάξτε, για
να είµαι ειλικρινής, οι ακραίες επιβαρύνσεις είναι ένα πράγµα,
αλλά το για ποιους είναι ακραίες επιβαρύνσεις είναι ένα δεύτερο
πράγµα.
Τώρα, λοιπόν, µε την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω και εσάς
αλλά και την εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η οποία την προηγούµενη εβδοµάδα είχε πρωτοσέλιδο ένα έγκυρο δηµοσίευµα, το
οποίο αναφέρατε και εσείς, που έλεγε ότι µε το νέο πλαίσιο στον
φόρο εισοδήµατος, το 19% των φυσικών προσώπων πληρώνει
περίπου το 90% του συνολικού ποσού.
Προσέξτε, όµως, αν αντιστρέψουµε την εικόνα και τα νούµερα,
αν αντιστρέψουµε την οπτική µας, µε βάση τα απλά µαθηµατικά,
τι σηµαίνει αυτό; Ότι το 81% των φυσικών προσώπων πληρώνει
µόνον το 10% της συνολικής επιβάρυνσης. Αντιστοίχως, εσείς
σήµερα µιλήσατε και για την επιβάρυνση στον ΕΝΦΙΑ, ότι το 33%
πληρώνει το 66%. Άρα, αν το πάρουµε αντίστροφα, σηµαίνει ότι
η µεγάλη πλειοψηφία, το 66% πληρώνει το 33%.
Να, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να αναπτυχθεί και δεν
θα αναπτυχθεί κίνηµα αντίστοιχο των «κίτρινων γιλέκων» της Γαλλίας. Γιατί εµείς δεν καταφέραµε απλά να βγάλουµε τη χώρα από
τα µνηµόνια, αλλά καταφέραµε να τη βγάλουµε από τα µνηµόνια
µοιράζοντας τα βάρη -ναι, τα βάρη- αλλά δίκαια, µε δικαιοσύνη.
Οι έχοντες επιβαρύνθηκαν περισσότερο. Η µεγάλη πλειοψηφία
ελαφρύνθηκε. Και τώρα, βεβαίως, έχουµε άλλη µία δύσκολη δουλειά να κάνουµε, να µοιράσουµε δίκαια τα οφέλη.
Αντιθέτως, εσείς, κύριε Μητσοτάκη, µιλάτε πάντα και σχεδιάζετε πολιτική εξ ονόµατος µιας µικρής µερίδας εχόντων σε αυτόν
τον τόπο, οι όντως επιβαρύνονται περισσότερο, αλλά µε προφανή στόχο να ελαφρύνονται τα βάρη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ανάγετε, λοιπόν, σε γενικό συµφέρον, το συµφέρον των
πολύ υψηλών, των ανώτερων εισοδηµατικών στρωµάτων. Αυτή
είναι η ιδεολογία σας, αυτό είναι το πολιτικό σας σχέδιο. Η ευηµερία των από πάνω και η εξαθλίωση των υπολοίπων.
Σχετικά µε το ασφαλιστικό, επιτρέψτε µου να τοποθετηθώ µε
δύο µόνο στοιχεία. Με το παλιό σύστηµα, πριν έρθει ο «επαίσχυντος» νόµος Κατρούγκαλου -έτσι τον είπατε, «λαιµητόµο», και όλα
αυτά τα πολύ ωραία κοσµητικά επίθετα- µε το παλιό σύστηµα,
λοιπόν, µέχρι 200 ευρώ πλήρωναν τρεις στους δέκα ασφαλισµένους. Τώρα µε το δικό µας ασφαλιστικό, µέχρι 200 ευρώ πληρώνουν εννέα στους δέκα ασφαλισµένους. Εποµένως ένας στους
δέκα πράγµατι επιβαρύνεται περισσότερο, αλλά εννέα στους
δέκα πληρώνουν λιγότερα.
Αυτή, λοιπόν, είναι η διαφορά µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοί. Εµείς είµαστε µε τους εννέα στους δέκα και εσείς είστε µε
τον έναν. Εµείς είµαστε µε τους πολλούς και εσείς είστε µε τους
λίγους και τους εκλεκτούς. Αυτή είναι η διαφορά µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε όραµα και
σχέδιο και απόλυτη προσήλωση και στήριξη στην κοινωνική πλειοψηφία.
Γι’ αυτό και στον προϋπολογισµό του 2019 αποτυπώνεται αυτό
το σχέδιο. Βγάζουµε τη χώρα από την κρίση µε την κοινωνία
όρθια και σχεδιάζουµε την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους που εσείς διαλύσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης η µη
περικοπή των συντάξεων είναι γνωστή. Γίνεται γνωστό πλέον ότι
έχουµε κι αύξηση των συντάξεων για εξακόσιες είκοσι χιλιάδες
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συµπολίτες µας.
Έχουµε τη στήριξη της κοινωνικής πρόνοιας και την αύξηση
κατά 75% σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2018, των κονδυλίων για την πρόνοια και κατά 408% σε σχέση µε τα κονδύλια
του 2015.
Έχουµε τη διατήρηση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης που απολαµβάνουν σήµερα εξακόσιες είκοσι χιλιάδες δικαιούχοι, ένα εισόδηµα το οποίο άλλαξε την εικόνα και για πρώτη
φορά από την έναρξη της κρίσης µειώθηκε η ακραία φτώχεια και
η παιδική φτώχεια. Αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Χουλιαράκης.
Έχουµε το επίδοµα στέγης καθολικά για πρώτη φορά. Η εφαρµογή του προγράµµατος θα γίνει µε σχετικό νόµο που θα φέρουµε το 2019, και θα αφορά σε περισσότερες από τριακόσιες
χιλιάδες οικογένειες. Έχουµε την αναβάθµιση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου µετατρέπεται το τρέχον εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Ψηφίστηκε ήδη στη Βουλή η σχετική ρύθµιση για την προκήρυξη τριών χιλιάδων διακοσίων θέσεων µόνιµου προσωπικού.
Έχουµε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την επιδότηση των εισφορών για νέους ως είκοσι πέντε ετών που νοµοθετήσαµε ήδη.
Έχουµε τη σαφή στήριξή µας προς τους νησιώτες, που µέχρι
πρότινος ήταν απολύτως αποµονωµένοι, µε την καθολική εφαρµογή του µεταφορικού ισοδύναµου από τη νέα χρονιά. Ήταν ένα
αίτηµα δεκαετιών.
Και στον τοµέα της παιδείας, όµως, και της έρευνας έχουµε
την πρόσληψη τεσσερισήµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών και εξειδικευµένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού στην ειδική αγωγή
που τώρα καλύπτεται από συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Έχουµε
την πρόσληψη δεκαπέντε χιλιάδων µόνιµων καθηγητών στην
τριετία 2019 - 2021 χάρη στην εφαρµογή, για πρώτη φορά µετά
τα µνηµόνια, του κανόνα προσλήψεων «ένας προς έναν», που
εµείς υιοθετήσαµε µε αγώνα -και εσείς θέλετε να τον επαναφέρετε στο «ένας προς πέντε» σε ό,τι αφορά το σύνολο της γενικής
κυβέρνησης- εκεί όπου πραγµατικά έχουµε τεράστια ανάγκη σε
µόνιµο προσωπικό, δηλαδή στους καθηγητές δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Θα τα µάθετε αύριο κατά τη διάρκεια -και µετάτου Υπουργικού Συµβουλίου, όπου θα αποφασίσουµε -πάντα
µέσα στο πλαίσιο του ΑΣΕΠ- για τις διαγωνιστικές διαδικασίες
γι’ αυτές τις προσλήψεις.
Αλλά δεν είναι µόνο οι προσλήψεις. Είναι και η συνεχής αύξηση των δαπανών στην παιδεία και την έρευνα από το 2015. Ειδικότερα για το 2019 προβλέπεται το ποσό των 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στον προϋπολογισµό, παρουσιάζοντας ενίσχυση
κατά 4,2% σε σχέση µε το 2018. Αν, όµως, υπολογίσουµε πόσο
αυξάνουµε τις δαπάνες από το 2015 -από τον δικό σας προϋπολογισµό- στην παιδεία, αυτές αυξάνονται από το 2015 ως το 2019
κατά 722 εκατοµµύρια.
Τα ίδια κι ακόµα θετικότερα για την έρευνα. Οι συνολικές δαπάνες για έρευνα κι ανάπτυξη στη χώρα ακολουθούν αυξητική
τάση. Από 0,83% του ΑΕΠ το 2014 έχουµε φτάσει στο 1,3%, πλησιάζοντας, µε γοργούς ρυθµούς, στο 2% που είναι ο κοινοτικός
µέσος όρος.
Παράλληλα, εντός των πρώτων µηνών του 2019 θα εκκινήσει
µια νέα διαδικασία για τη διαχείριση µη ρυθµιζόµενων, συσσωρευµένων και ληξιπρόθεσµων χρεών του ιδιωτικού τοµέα τόσο
σε ό,τι αφορά χρέη προς το δηµόσιο όσο και προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Η νέα ρύθµιση θα αφορά περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στον εξωδικαστικό συµβιβασµό, θα είναι ευέλικτη, χωρίς
ιδιαίτερα γραφειοκρατικά βάρη και οι δόσεις θα µπορούν να φτάνουν ανά περίπτωση και ως τις εκατόν είκοσι.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Προχωράµε, επίσης, στην επέκταση και διόρθωση του εξωδικαστικού συµβιβασµού και το 2019, έχοντας ήδη προχωρήσει
στην απλοποίηση της διαδικασίας, γεγονός που έχει επιταχύνει
την επίλυση υποθέσεων, ενώ, ταυτόχρονα, µελετούµε και νέες
προτάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην πρώτη κατοικία σχεδιάζουµε ένα
νέο, µόνιµο πλαίσιο προστασίας και µε τη συµβολή του κράτους
µέσω του προϋπολογισµού. Σε αυτό το νέο πλαίσιο θα συµµετάσχουν τόσο το δηµόσιο όσο και οι τράπεζες, που θα ζητηθεί να
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συµµετάσχουν, αλλά και οι δανειολήπτες.
Η συµβολή του κράτους στις µηνιαίες αποπληρωµές των δανείων µε την παροχή τυποποιηµένων λύσεων και κινήτρων από
τη µεριά των τραπεζών, θα επιφέρει, πιστεύουµε, την επίτευξη
τριών ιδιαίτερα σηµαντικών στόχων.
Πρώτον, τη διατήρηση του βασικού περιουσιακού στοιχείου
για τα νοικοκυριά που είναι η πρώτη κατοικία -κι αυτό είναι το σηµαντικότερο- δεύτερον, ταυτόχρονα τη σταδιακή µετατροπή των
κόκκινων δανείων σε εξυπηρετούµενα, γεγονός που θα συµβάλει
στην περαιτέρω εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισµών και την
απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας
και, τρίτον, τη διατήρηση και την ενίσχυση του επιπέδου της κοινωνικής συνοχής, στοιχείου απαραίτητου για τη δίκαιη, βιώσιµη
και µακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνοντας, λοιπόν, στον πρώτο
µεταµνηµονιακό προϋπολογισµό κι έχοντας περάσει αυτές τις
µεγάλες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται σαφές σε όλους
µας ότι η Ελλάδα από την ασφυξία περνά στην ανασυγκρότηση.
Η Ελλάδα αλλάζει εποχή. Και το όραµά µας είναι σαφές για τη
δυναµική ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, για τη διασφάλιση
της δηµοσιονοµικής σταθερότητας και την αποφυγή κινδύνων
που αντιµετωπίζει πιθανώς. Τους βλέπουµε τους κινδύνους
µπροστά µας -έχουµε µια ασταθή παγκόσµια οικονοµία- κινδύνους που αντιµετώπισε η Ελλάδα το 2009 - 2010 και µπήκε σ’
αυτή την περιπέτεια.
Προχωράµε µπροστά µε την αύξηση των µισθών, τόσο του κατώτατου όσο και συνολικά, διότι για µας η αύξηση των µισθών
είναι εργαλείο για την ανάπτυξη, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, όχι συνεπακόλουθο της ανάπτυξης, όπως κάποιοι λένε
εδώ µέσα. Και, βεβαίως, αυτό σηµαίνει αύξηση της αγοραστικής
δύναµης των πολιτών, άρα και της κατανάλωσης.
Προχωράµε µε τη στήριξη και την αναβάθµιση, όπως σας είπα,
του κοινωνικού κράτους, της παιδείας, της αλληλεγγύης, τις µεγάλες θεσµικές τοµές µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση, τον
εξορθολογισµό των σχέσεων Κράτους - Εκκλησίας αµέσως µετά,
το 2019, τη νέα αναβαθµισµένη θέση της Ελλάδας στον κόσµο
και τη γειτονιά της πρώτα απ’ όλα.
Αυτοί είναι οι άξονες του σχεδίου µας για την Ελλάδα της µεταµνηµονιακής εποχής, για την Ελλάδα της επόµενης µέρας σε
µια Ευρώπη που σήµερα βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ιστορικά ενδεχόµενα: Ή θα συναφθεί ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο στη
βάση της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης ή θα
βαθύνουν ανεπίστρεπτα οι ανισότητες, θα κερδίσει κι άλλο έδαφος ο ρατσισµός και θα τροφοδοτηθούν κι άλλο οι κοινωνικές
εκρήξεις.
Από τη µια έχουµε το παράδειγµα της Ελλάδας, της Ισπανίας,
της Πορτογαλίας σήµερα µε την αύξηση των µισθών, την προστασία της εργασίας, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, τη διεύρυνση των ατοµικών δικαιωµάτων και των ελευθεριών και από
την άλλη έχουµε κι άλλα µοντέλα, τα οποία τα βλέπουµε από
ακροδεξιούς που έρχονται στην εξουσία, που δεν ξέω αν τους
θαυµάζετε κι εσείς, κύριε Μητσοτάκη.
Να σας πω κάτι, όµως; Όλοι αυτοί -και ο Σαλβίνι και ο Όρµπαν
και ο Κουρτς- είχαν ένα αφήγηµα, το οποίο, πέραν της εύκολης
λαϊκίστικης προσέγγισης ότι για όλα φταίνε οι ξένοι, βασιζόταν
σε έναν δήθεν αντισυστηµισµό. Αναρωτιέµαι πόσο µπορείτε
εσείς να στηριχθείτε σε ένα τέτοιο αφήγηµα, που είστε ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος του πολιτικού συστήµατος στη χώρα, του συστήµατος αυτού που µας οδήγησε στα βράχια και τη χρεοκοπία.
Όµως θα ήθελα να σας πω κάτι κλείνοντας. Εσείς λέτε ότι πρέπει να ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτά που πιστεύει, όπως παρατήρησα
αρχικά. Εµείς δεν θέλουµε να ηττηθείτε εσείς γι’ αυτά που πιστεύετε. Όχι γιατί εκ φύσεως είµαστε αντίθετοι σε µια δυσανεξία
σε διαφορετικές ιδέες και απόψεις, αλλά κυρίως γιατί εµείς θέλουµε να ηττηθείτε γι’ αυτά που κάνατε στον τόπο τα προηγούµενα χρόνια και γι’ αυτά που ξέρουµε, είµαστε σίγουροι ότι θα
κάνετε αν επιστρέψετε. Όχι για τις ιδέες σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς λέµε ότι πρέπει να ηττηθείτε ξανά, γιατί αν δεν ηττηθείτε
θα καταστρέψετε εκ νέου το κοινωνικό κράτος, θα επιστρέψουµε
εκ νέου στην εποχή του πεντάευρου στα νοσοκοµεία και στην
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εποχή που οι ανασφάλιστοι δεν είχαν δικαίωµα πρόσβασης στην
υγεία.
Θα συρρικνώσετε ξανά τους µισθούς. Θα επαναφέρετε ξανά
την απορρύθµιση στην αγορά εργασίας και θα συσσωρεύσετε
ξανά νέα ελλείµµατα και χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία. Θα επαναφέρετε ξανά το καθεστώς της φοροασυλίας του µεγάλου
πλούτου. Θα εφαρµόσετε -το έχετε διακηρύξει- ένα ασφαλιστικό
τύπου Πινοσέτ και νέες περικοπές στις συντάξεις. Θα διατηρήσετε το καθεστώς ασυλίας για Υπουργούς που ελέγχονται για
πράξεις ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον.
Θα κάνετε ξανά -και αυτό είναι το χειρότερο- την Ελλάδα µια
χώρα περίκλειστη, φοβική και κοµπάρσο των διεθνών εξελίξεων,
διότι, όπως λέτε, δεν θέλετε να είναι ηγέτιδα δύναµη στα Βαλκάνια. Θέλετε τη βόρειο Ελλάδα να έχει την πλάτη στις γειτονικές
χώρες και θέλετε να έχετε µια διαφορετική γραµµή από αυτή που
µας έκανε περήφανους στην Ευρώπη, από αυτή που είχαµε στο
προσφυγικό. Θέλετε να σπείρετε το µίσος και τον διχασµό. Γι’
αυτό εµείς λέµε ότι πρέπει να ηττηθείτε, όχι για τις ιδέες σας.
Και να ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι αυτός που σε τελική ανάλυση θα µας κρίνει και αυτός που δεν θα αφήσει να συµβεί αυτό
το πισωγύρισµα στον τόπο, αυτή η παλινόρθωση, είναι ο ελληνικός λαός, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι παίρνουν
ξανά το µέλλον στα δικά τους χέρια, ότι η χώρα αποκτά ξανά αυτοπεποίθηση και όραµα, γίνεται πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη, πιο δηµοκρατική, πιο κοινωνική. Το 2019 πιστεύουµε ότι ξηµερώνει γι’
αυτή την Ελλάδα ως το πρώτο έτος της σύγχρονης αναγέννησής
της.
Θέλω, λοιπόν -και το λέω µε ειλικρίνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας- ακούγοντας και όσα είπε ο Ευκλείδης κλείνοντας την οµιλία του, να σας πω το εξής: Περάσαµε
από σαράντα κύµατα και µείναµε όρθιοι. Θέλω να ευχαριστήσω
προσωπικά τον καθένα και την καθεµιά από τους Βουλευτές της
κυβερνητικής πλειοψηφίας…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
…γιατί από δω και στο εξής τα πράγµατα είναι πιο εύκολα για
σας, αλλά αυτό που περάσατε αυτά τα τριάµισι χρόνια ήταν
πράγµατι µία «Οδύσσεια».
Και θέλω να σας καλέσω να ψηφίσετε τον πρώτο µεταµνηµονιακό προϋπολογισµό της χώρας, τον πρώτο προϋπολογισµό δηµοσιονοµικής επέκτασης µετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια
λιτότητας, τον πρώτο δικό µας, δικό σας προϋπολογισµό, τον
πρώτο προϋπολογισµό µιας Ελλάδας ελεύθερης ξανά, ανασυγκροτηµένης, αισιόδοξης και πάνω από όλα µιας Ελλάδας πιο δίκαιης, η οποία θα προχωρήσει µπροστά.
Το χρωστάµε στις επόµενες γενιές, το χρωστάµε στους πολίτες που χάρη στις δικές τους θυσίες βγήκαµε από τα µνηµόνια
και από την κρίση. Θα ολοκληρώσουµε το έργο µας και θα
έχουµε µπροστά µας τη δυνατότητα νέας εντολής από τον ελληνικό λαό, για να πάµε ακόµα πιο µπροστά την Ελλάδα και να
στηρίξουµε ακόµα περισσότερο τις δυνάµεις της κοινωνίας,
πάνω στις οποίες βασιστήκαµε όλα αυτά τα χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 έφθασε στο τέλος της.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 και θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Θέλω τον λόγο επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω! Δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχετε τον λόγο!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Αυτή είναι η δηµοκρατία σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η ψήφιση του προϋπολογισµού για τα έσοδα του προϋπολογισµού και τις δαπάνες
της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και κάθε Υπουργείου θα γίνει
µε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Όπως είναι γνωστό, όλα τα Υπουργεία και η Προεδρία της Δηµοκρατίας έχουν µόνο έξοδα, εκτός από το Υπουργείο Οικονοµικών που έχει και έσοδα µε τον προϋπολογισµό.
Στον κρατικό προϋπολογισµό περιλαµβάνεται και ο προϋπολογισµός της Βουλής, ο οποίος δεν έχει τεθεί και πάλι υπόψη
του Σώµατος, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής,
όπως εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια του Σώµατος στη συνεδρίαση ΚΖ’/15-11-2018, είναι, κατά τον Κανονισµό, υποχρεωτικά
εκτελεστός και έχει καταχωρισθεί χωρίς καµµία µεταβολή στο
γενικό προϋπολογισµό του Κράτους.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει τα έσοδα
του προϋπολογισµού, τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας
και των δεκαεννέα Υπουργείων. Σύνολο είκοσι ένα.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα Υπουργεία
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να «κυλίσετε» την οθόνη αφής.
Υπάρχει η δυνατότητα υπερψήφισης ή καταψήφισης όλων των
δαπανών των Υπουργείων, επιλέγοντας το «ΝΑΙ», το «ΟΧΙ» ή το
«ΠΑΡΩΝ», που εµφανίζονται στην πρώτη γραµµή της οθόνης
σας. Επίσης, µπορείτε να διορθώσετε την ψήφο σας, επιλέγοντας το ανάλογο Υπουργείο.
Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο
αριθµός των Υπουργείων που αποµένουν για ψήφιση.
Εκείνοι που αποδέχονται τα έσοδα του προϋπολογισµού,
καθώς και τα έξοδα κάθε Υπουργείου και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, ψηφίζουν «ΝΑΙ» και εκείνοι που δεν τα αποδέχονται
ψηφίζουν «ΟΧΙ». Εκείνοι που ούτε ψηφίζουν «ΝΑΙ», ούτε ψηφίζουν «ΟΧΙ», ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ».
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει και στις είκοσι µία ξεχωριστές
ψηφοφορίες.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ οι συνάδελφοι Βουλευτές να παραµείνουν στην Αίθουσα µέχρι να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι θα επακολουθήσει και ξεχωριστή ψηφοφορία, µε έγερση, επί
του προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και προσαρτηµένων προϋπολογισµών, καθώς και επί των προϋπολογισµών των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
νοµοσχεδίου.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχετε την κάρτα σας, θα ψηφίσετε µε
ψηφοδέλτιο.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο επιστολή συναδέλφου, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία γνωστοποιεί την ψήφο της
επί του προϋπολογισµού. Η ψήφος αυτή θα καταχωριστεί και θα
συνυπολογιστεί στην ηλεκτρονική καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Η επιστολή, η οποία απεστάλη στο Προεδρείο από τη συνάδελφο, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής
θα καταχωριστεί στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή
του συναδέλφου κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος µας γνωρίζει
ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρών θα ψήφιζε σύµφωνα µε την ψήφο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν
συνυπολογίζεται στην ηλεκτρονική καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριοι συνάδελφοι,
εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Στο µεταξύ όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη συντόµευση του χρόνου της
συνεδρίασης, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα παρακαλούσα να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία µε έγερση επί του προϋπολογισµού των Δηµοσίων Επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών, καθώς και επί των προϋπολογισµών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Ερωτάται το Σώµα: Δέχεται τον προϋπολογισµό Δηµοσίων
Επενδύσεων και προσαρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού
έτους 2019;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακαλώ, όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
Συνεπώς το Σώµα παρεδέχθη.
Ερωτάται το Σώµα: Δέχεται τον τακτικό προϋπολογισµό των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων οικονοµικού έτους 2019;
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
Συνεπώς το Σώµα παρεδέχθη.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ονοµατεπώνυµο Κ.Ο
Εκλ. Περιφέρεια Ψήφος
Σ.Α.Ψ: 1 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 1. Έσοδα Προϋπολογισµού (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ:
NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ

2175
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Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΧΙ
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Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
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ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 2 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:159, OXI:138, ΠΡΝ:0)

2178

Άρθρο: 2. Έξοδα Προεδρίας της Δηµοκρατίας (ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΨΗΦΟΙ: NAI:159, OXI:138, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 3 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
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Άρθρο: 3. Έξοδα Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
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ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
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ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 4 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
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Άρθρο: 4. Έξοδα Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
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ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ

2185

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ

2186

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 5 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
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Άρθρο: 5. Έξοδα Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154,
OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
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ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
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ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 6 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:155, OXI:142, ΠΡΝ:0)
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Άρθρο: 6. Έξοδα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΨΗΦΟΙ: NAI:155, OXI:142, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 7 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 7. Έξοδα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
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ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
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ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 8 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 8. Έξοδα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154,
OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
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ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 9 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:155, OXI:142, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 9. Έξοδα Υπουργείου Εξωτερικών (ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΨΗΦΟΙ: NAI:155, OXI:142, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
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ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
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ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 10 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 10. Έξοδα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
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ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
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ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 11 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο: 11. Έξοδα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154,
OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣΝ.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 12 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 12. Έξοδα Υπουργείου Οικονοµικών (ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
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ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 13 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 13. Έξοδα Υπουργείου Υγείας (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ:
NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
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ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 14 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:142, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 14. Έξοδα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:142, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
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ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
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ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
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ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 15 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
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Άρθρο: 15. Έξοδα Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 16 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 16. Έξοδα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
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ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
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ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 17 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 17. Έξοδα Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
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ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
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ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 18 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 18. Έξοδα Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
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ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
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ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 19 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 19. Έξοδα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
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ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
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ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 20 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο: 20. Έξοδα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΕΞ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
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ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Σ.Α.Ψ: 21 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
Άρθρο: 21. Έξοδα Υπουργείου Τουρισµού (ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΨΗΦΟΙ: NAI:154, OXI:143, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
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ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
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ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗ.ΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ.ΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝ.ΕΛ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧ.Α
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν.Δ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
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ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
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Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019» έγινε δεκτό, σε µόνη
συζήτηση, κατά τον Κανονισµό της Βουλής και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψηφοφορία που διεξήχθη περαιώθηκε η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισµού.
Παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της 12ης,
13ης, 14ης, 17ης και 18ης Δεκεµβρίου 2018, στις οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς παρεσχέθη
η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.48’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Τετάρτη 19 Δεκεµβρίου 2017 και ώρα 12.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρωση της από 20.11.2018 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση
για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή
του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε µε το
ν.2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

