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Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 29 Μαρτίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.38’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 1ης Απριλίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 439/22-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου για δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και πληγέντες φυσικών καταστροφών».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 440/22-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Θεσπρωτίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Γιόγιακα προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επίλυση σοβαρών εκκρεµοτήτων
σχετικά µε την έγκριση ειδικών θεραπειών».
2. Η µε αριθµό 430/19-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ευσταθίου Παναγούλη προς την
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα «Με χηµικά και τραµπουκισµούς προσπάθησαν να διαλύσουν το ειρηνικό παλλαϊκό
συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στο Σύνταγµα».
3. Η µε αριθµό 416/12-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τραγικές ελλείψεις προσωπικού στο
Νοσοκοµείο Κιλκίς».
4. Η µε αριθµό 414/8-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ιωάννη Κουτσούκου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καταγγελίες για µεθοδεύσεις
σε βάρος των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας µε την υπολειτουργία της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας».
5. Η µε αριθµό 421/12-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σε αναστολή
λειτουργίας η Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς λόγω έλλειψης προσωπικού».
6. Η µε αριθµό 420/12-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σάκη
Βαρδαλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε «την Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων «ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.»».
7. Η µε αριθµό 375/20-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδου

προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Συµµετοχή της Ελλάδας στην αµυντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
8. Η µε αριθµό 355/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «εκχώρηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας σε Εταιρεία Ακινήτων του
Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) - Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)».
9. Η µε αριθµό 350/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Λογαριασµός Επικούρησης της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)».
10. Η µε αριθµό 351/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ιωάννη Κουτσούκου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η σκοπιµότητα και η
µεθόδευση της µεταφοράς στο Υπερταµείο κατ’ απαίτηση των δανειστών 51 ακινήτων του δηµοσίου στον Δήµο Πύργου».
11. Η µε αριθµό 316/29-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε µονάδες εντατικής θεραπείας
λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού».
12. Η µε αριθµό 332/5-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε «τα χρόνια προβλήµατα της Ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)».
13. Η µε αριθµό 329/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δηµιουργία Τµήµατος Βραχείας Νοσηλείας/Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας».
14. Η µε αριθµό 322/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Κωνσταντίνου
Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Υπερκοστολογήσεις µε τα χηµικοθεραπευτικά σκευάσµατα».
15. Η µε αριθµό 262/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσής Αυγής κ. Χρήστου
Παππά προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επιτακτική
ανάγκη αυξήσεως της στρατιωτικής θητείας».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2932/31-10-2018 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Αποδέσµευση του Δηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου
«Νίκης 2ου Λυκείου» Αγίας Βαρβάρας από το υπερταµείο».
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ενηµερώσω ότι η προγραµµατισµένη για σήµερα συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων δεν
θα πραγµατοποιηθεί. Αναλυτικότερα, στο σηµερινό δελτίο υπήρχαν προς συζήτηση εννέα επίκαιρες ερωτήσεις και µία ερώτηση,
εκ των οποίων δεν θα συζητηθεί καµµία για τους λόγους που θα
αναφέρω ευθύς αµέσως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, ούτε ένα λεπτό δεν θα
χρειαστώ.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα το πρωί, πριν από λίγη ώρα, απεβίωσε
ο Αντώνης Βγόντζας. Με συγκίνηση, µε συντριβή, ανακοινώνω
αυτό το θλιβερό γεγονός. Η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, αλλά
πιστεύω και όλη η Βουλή, µε συγκίνηση σκέφτεται πώς αυτός ο
άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, τι µάχη έδωσε. Τον αγαπούσαµε,
τον αγαπάµε και δεν θα τον ξεχάσουµε ποτέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θερµά συλλυπητήρια
στους οικείους του.
Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θέλω και εγώ
να σηµειώσω ότι ο Αντώνης σε όλη τη διαδροµή της Μεταπολίτευσης έχει αφήσει το αποτύπωµά του, στρατευµένος µε απόψεις, µε
θέσεις και πάντοτε από την πλευρά της δηµοκρατίας, της προόδου, σε πάρα πολλά γεγονότα και στη νοµική επιστήµη, αλλά και
σε πολιτικά γεγονότα. Θέλω να σηµειώσω ότι ήταν µέλος -το
«ήταν» το λέω αναγκαστικά, επειδή πλέον δεν είναι µαζί µας- της
διακοµµατικής επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου. Επίσης,
έχει περάσει από τα χέρια του, εξαιτίας της νοµικής και πολιτικής
του γνώσης, µεγάλος όγκος από τη δουλειά που έχει γίνει και από
τη δηµοσιοποίηση του Αρχείου που έχει κάνει η Βουλή.
Πραγµατικά συλλυπούµαστε και την οικογένειά του, αλλά και
την παράταξή του για την απώλεια αυτού του επιφανούς, θα
έλεγα, πολιτικού στελέχους.
Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Φίλη,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τη λύπη µου για τον χαµό του Αντώνη Βγόντζα. Υπήρξε µία προσωπικότητα από τα φοιτητικά του
χρόνια, στρατευµένος στο κίνηµα το δηµοκρατικό, στους αγώνες
του 1-1-4, του 15%. Μετά πέρασε στην αντίσταση κατά της χούντας και αυτός και ο αδερφός του. Κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης υπήρξε από τους βασικούς συµβούλους του Δηµήτρη
Τσάτσου ως Υφυπουργού Παιδείας για την αποχουντοποίηση στα
πανεπιστήµια. Κατόπιν είχε µία πετυχηµένη επαγγελµατική πορεία
ως δικηγόρος, αλλά και µία σταθερή πορεία ως δηµοκράτης,
ενεργός πολίτης και αγωνιστής. Μπορεί κανείς να διαφώνησε µε
επιλογές του, που ήταν πάντοτε, όµως, µέσα σε ένα πλαίσιο δηµοκρατικής άµιλλας, ευγένειας και αναγνώρισης, πρέπει, όµως,
να αναγνωρίσουµε ότι είναι µία απώλεια, από το δυναµικό της δηµοκρατικής Μεταπολίτευσης, ενός ανθρώπου που συνδύαζε δύο
ιδιότητες: του πολιτικού και του διανοούµενου.
Συλλυπούµαι τη δηµοκρατική παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κ. Δένδιας έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µακρηγορήσω. Δεν απαιτείται.
Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη της Νέας Δηµοκρατίας, να προσθέσω τη φωνή µας στις φωνές των συναδέλφων και να διατυπώσω τα θερµότερα συλλυπητήρια της παράταξης και του
Προέδρου του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στους οικείους του αποβιώσαντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κ. Παφίλης έχει τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ήθελα εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ να εκφράσω τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του κ. Βγόντζα, µε τον οποίον συµπορευτήκαµε πολλές
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φορές, µετά τη δικτατορία ειδικά. Φυσικά, µετά είχαµε και µεγάλες
διαφορές. Ωστόσο, ήταν ένα αξιόλογος άνθρωπος, αγωνιστής και
αξιόλογος επιστήµονας. Τα συλλυπητήριά µας και στην οικογένειά
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Προχωρούµε στην ανακοίνωση των επικαίρων ερωτήσεων που δεν θα συζητηθούν.
Η τέταρτη µε αριθµό 425/18-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χαράλαµπου Αθανασίου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής, µε θέµα: «Απάνθρωπη και εξευτελιστική, για τη Λέσβο
και την Ελλάδα, η υφιστάµενη κατάσταση στο Κέντρο Υποδοχής
της Μόριας», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Η πρώτη µε αριθµό 441/26-3-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Προστασία πολιτών - δανειοληπτών από την καταχρηστική λειτουργία δικηγορικών
γραφείων ως εισπρακτικών εταιρειών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ.
Ιωάννη Δραγασάκη εξαιτίας ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η δεύτερη µε αριθµό 437/22-3-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου (Τάσου) Δηµοσχάκη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Προκήρυξη θέσεως Καθηγητή Σηροτροφίας - Μελισσοκοµίας στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου εξαιτίας
φόρτου εργασίας.
Η µε αριθµό 5080/28-1-2019 ερώτηση του κύκλου αναφορών
και ερωτήσεων του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, σχετικά «µε την έκδοση των αναγκαίων Υπουργικών Αποφάσεων για την πλήρωση οργανικών θέσεων ιερέων», δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου εξαιτίας φόρτου
εργασίας.
Η τρίτη µε αριθµό 433/22-3-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να γίνει άµεσα διακανονισµός χρεών των Τοπικών
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ιρίων - Ασίνης-Δρεπάνου», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Σταθάκη εξαιτίας κυβερνητικής
αποστολής στο εξωτερικό.
Η τέταρτη µε αριθµό 450/26-3-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα :«Να
σταµατήσει η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές
των Αγράφων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Σταθάκη εξαιτίας κυβερνητικής αποστολής στο εξωτερικό.
Η δεύτερη µε αριθµό 438/22-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου Βουλευτή Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Αλλαγές στα τιµολόγια της ΔΕΗ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Σταθάκη εξαιτίας κυβερνητικής αποστολής στο
εξωτερικό.
Η τρίτη µε αριθµό 427/19-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανταποδοτικά τέλη µεγάλων
υδροηλεκτρικών σταθµών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Σταθάκη
εξαιτίας κυβερνητικής αποστολής στο εξωτερικό.
Η πρώτη µε αριθµό 442/26-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Παραβιάσεις κατ’ εξακολούθηση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των εγκεκριµένων
περιβαλλοντικών όρων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ) από την εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός”», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη
Φάµελλου εξαιτίας κυβερνητικής αποστολής στο εξωτερικό.
Η πέµπτη µε αριθµό 279/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα «Άµεσες ενέργειες για να ενταχθεί
η Κρήτη στο Μεταφορικό Ισοδύναµο», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, εξαιτίας του ότι έχει ξανασυζητηθεί η ίδιου περιεχοµένου ερώτηση του ίδιου Βουλευτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Δένδια,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε σπανίως και εγώ και η Νέα Δηµοκρατία προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένταση. Όµως, το να αναγιγνώσκεται κατάλογος
κωλυοµένων Υπουργών -και να µην αναφερθώ επωνύµως-, οι
οποίοι παρευρίσκονται, έχει ένα στοιχείο αντικοινοβουλευτικό. Θα
µου επιτρέψετε, δε, να πω, τουλάχιστον για να τηρείται η στοιχειώδης ευπρέπεια, ας απαλειφθεί από τον κατάλογο η δικαιολογία
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του παρισταµένου Υπουργού που βρίσκεται στο εξωτερικό, διότι
αυτό φοβάµαι υπερβαίνει ακόµη και την υποµονή οιουδήποτε θα
ήθελε να αγνοήσει όλα αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όταν πριν από δύο χρόνια έγινε αυτό
και το είχα θέσει στην Ολοµέλεια, είχα δεχθεί τις εξηγήσεις από
παριστάµενη Υπουργό ότι ήταν παρεξήγηση και το είχαµε σταµατήσει το θέµα αυτό. Μετά το Προεδρείο, όλοι µαζί, είχατε αποφασίσει να πιέζετε την Κυβέρνηση -µε την καλή έννοια του όρου- να
είναι παρούσα, για να απαντά στον επίκαιρο κοινοβουλευτικό
έλεγχο. Τώρα, µετά από δύο χρόνια, το ίδιο επεισόδιο! Εµένα µου
χτύπησε για πρωτεύοντα Υπουργό, τον οποίο και βλέπω. Δεν είναι
δυνατόν να µας κοροϊδεύετε έτσι, κύριε Πρόεδρε. Είστε υποχρεωµένος, επειδή σας έτυχε να είστε τώρα στην έδρα, κάτι να πείτε
επιτέλους! Γίνεται σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κ. Σταθάκης, περί ου
ο λόγος, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ζητώ ταπεινά συγγνώµη από το Προεδρείο. Σήµερα ήταν
προγραµµατισµένη η συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας στο
Βουκουρέστι. Δεν πήγα. Πήγε ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου. Δεν σας ενηµέρωσα.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης επί
των άρθρων 68 έως και 84 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας

µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν
έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», της οποίας το κείµενο έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Γεννηµατά Φώφη. Παρούσα.
Ο κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αχµέτ Ιλχάν. Παρών.
Ο κ. Γρηγοράκος Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Καρράς Γεώργιος - Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά). Απούσα.
Ο κ. Κουτσούκος Γιάννης. Παρών.
Ο κ. Κρεµαστινός Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Μανιάτης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μπαργιώτας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Τζελέπης Μιχαήλ. Παρών.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή. Παρούσα.
Ο κ. Παναγούλης Ευστάθιος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 68 έως και 84 του σχεδίου νόµου.
Σας υπενθυµίζουµε ότι αφού καταχωρήσετε 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.
Επίσης, υπενθυµίζουµε στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές του σχεδίου νόµου να παραµείνουν µετά την ολοκλήρωση
της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν επί του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του σχεδίου νόµου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 231 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 68, όπως έχει τροποποιηθεί:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 194 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 68 έγινε δεκτό, όπως έχει τροποποιηθεί,
κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 69 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 70, όπως έχει τροποποιηθεί:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 70 έγινε δεκτό, όπως έχει τροποποιηθεί,
κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 72 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 73 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 74 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία
Επί του άρθρου 75 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 76 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 77 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
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Συνεπώς το άρθρο 77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 78 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 79 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 80 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 81 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 82 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 83 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 84 ως έχει:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 192 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και επί των άρθρων 68 έως 84 κατά
πλειοψηφία.
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 «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 2ο Γυµνάσιο Νέου Ψυχικού.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Δυστυχώς, έχετε έρθει στην ώρα της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο που αφορούσε την πρώτη κατοικία και αυτή τη στιγµή είναι το διαδικαστικό κοµµάτι της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Οι θέσεις των κοµµάτων 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
Άρθρο 68 όπως τροπ. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:194, OXI:33,
ΠΡΝ:4)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
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ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 69 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
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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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 70 όπως τροπ. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 71 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
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ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
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ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 72 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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 ΚΑΒΑΛΑΣΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
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ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
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ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 73 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
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ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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 ΚΑΒΑΛΑΣΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
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ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
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ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 74 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
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ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 75 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
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ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
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ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
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ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 76 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
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ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 77 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
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ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ ΝΑΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΑΒΑΛΑΣ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΑΙ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΑΙ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
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ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
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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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 78 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
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ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
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ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 79 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
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ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 80 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
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ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 81 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
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ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 82 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣΝ.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 83 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ

Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
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ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ

5838

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο 84 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:192, OXI:33,
ΠΡΝ:6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
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
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
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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
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
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 ΠΡΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ 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
ΝΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 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
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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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ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 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
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
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ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του σχεδίου νόµου.
Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά µόνο από τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου
2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό
απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή
τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Άρθρο 1
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά µε την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο)
από την παράνοµη απόκτηση, χρήση
και αποκάλυψή τους (EEL 157)
Μετά το άρθρο 22 του ν. 1733/1987 (Α’ 171) προστίθενται
άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 22Ζ, 22Η, 22Θ, 22Ι και 22Κ
ως εξής:
«Άρθρο 22Α
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943)
Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ του παρόντος εφαρµόζονται στις τεχνογνωσίες και στις επιχειρηµατικές πληροφορίες
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικά απόρρητα) και οι οποίες
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ του παρόντος δεν θίγουν:
α) την άσκηση του δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης
και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα και
στον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
β) την εφαρµογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που επιβάλλουν στους κατόχους εµπορικού απορρήτου να αποκαλύπτουν, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένων εµπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε
διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέλεσης των
καθηκόντων των αρχών αυτών,
γ) την εφαρµογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που επιβάλλουν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές δηµόσιες αρχές να
αποκαλύπτουν πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανωτέρω όργανα, οργανισµοί ή αρχές κατέχουν σύµφωνα µε, και σε συµµόρφωση µε, τις υποχρεώσεις
και τα προνόµια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο,
δ) την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωµά τους
να συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις, σύµφωνα µε το ενωσιακό
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και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη πρακτική.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ δεν αποτελούν λόγο περιορισµού της κινητικότητας των εργαζοµένων. Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά την άσκηση της κινητικότητας, η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 22Α–22Κ δεν δικαιολογεί:
α) τον περιορισµό της εκ µέρους των εργαζοµένων χρήσης
των πληροφοριών, που δεν συνιστούν εµπορικό απόρρητο σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4,
β) τον περιορισµό της χρήσης εκ µέρους των εργαζοµένων της
εµπειρίας και των δεξιοτήτων που έχουν νοµότυπα αποκτήσει
στο σύνηθες πλαίσιο της εργασίας τους,
γ) την επιβολή στους εργαζοµένους, µέσω των συµβάσεων εργασίας τους, πρόσθετων περιορισµών εκτός όσων προβλέπονται
από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) ως «εµπορικό απόρρητο» νοούνται οι πληροφορίες οι
οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
αα) είναι απόρρητες, µε την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε
από την άποψη του ακριβούς περιεχοµένου και της διάταξης των
συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που
ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως µε αυτό το
είδος πληροφοριών ούτε άµεσα προσβάσιµες στα πρόσωπα
αυτά,
ββ) έχουν εµπορική αξία που απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους,
γγ) το πρόσωπο, που έχει αποκτήσει νόµιµα τον έλεγχο επί των
εν λόγω πληροφοριών, έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες,
λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του
απόρρητου χαρακτήρα τους,
β) ως «κάτοχος εµπορικού απορρήτου» νοείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που ελέγχει νόµιµα ένα εµπορικό απόρρητο,
γ) ως «παραβάτης» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που παράνοµα έχει αποκτήσει, χρησιµοποιήσει ή αποκαλύψει εµπορικό απόρρητο,
δ) ως «παράνοµα εµπορεύµατα» νοούνται τα εµπορεύµατα
των οποίων το σχέδιο, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η διαδικασία παραγωγής ή η εµπορία αποκτούν σηµαντικό πλεονέκτηµα
από την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικών
απορρήτων.
Άρθρο 22Β
(άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/943)
Απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη
εµπορικών απορρήτων
1. Η απόκτηση εµπορικού απορρήτου θεωρείται νόµιµη, όταν
το εµπορικό απόρρητο προέρχεται από οποιονδήποτε από τους
εξής τρόπους:
α) ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δηµιουργία,
β) παρατήρηση, µελέτη, αποσυναρµολόγηση ή δοκιµή ενός
προϊόντος ή αντικειµένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού
ή που βρίσκεται νόµιµα στην κατοχή του αποδέκτη των πληροφοριών, ο οποίος δεν υπέχει νόµιµη υποχρέωση περιορισµού της
απόκτησης του εµπορικού απορρήτου,
γ) άσκηση του δικαιώµατος των εργαζοµένων ή των εκπροσώπων τους στην ενηµέρωση και τη διαβούλευση, σύµφωνα µε το
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη πρακτική,
δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική, η οποία, υπό τις περιστάσεις
αυτές, είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
2. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου
θεωρείται νόµιµη αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενωσιακό
ή το εθνικό δίκαιο.
3. Η απόκτηση εµπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση
του κατόχου του θεωρείται παράνοµη όταν διενεργείται µε:
α) µη επιτρεπόµενη πρόσβαση, ιδιοποίηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειµένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που
νόµιµα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εµπορικού
απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εµπορικό απόρρητο ή από τα
οποία µπορεί να εξαχθεί το εµπορικό απόρρητο, ή
β) οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά η οποία, υπό τις περιστά-
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σεις αυτές, θεωρείται αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου θεωρείται
παράνοµη όποτε πραγµατοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του
κατόχου του εµπορικού απορρήτου από πρόσωπο που αποδεδειγµένα πληροί οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχει αποκτήσει το εµπορικό απόρρητο παράνοµα,
β) έχει παραβιάσει συµφωνία εµπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση µη αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου,
γ) έχει παραβιάσει συµβατική ή άλλη υποχρέωση να περιορίζει
τη χρήση του εµπορικού απορρήτου.
5. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου
θεωρείται, επίσης, παράνοµη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγµή
της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή
όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εµπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί άµεσα ή έµµεσα από άλλο πρόσωπο, το
οποίο χρησιµοποιούσε ή αποκάλυπτε το εµπορικό απόρρητο παράνοµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
6. Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθεση στην αγορά παράνοµων εµπορευµάτων, ή η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η αποθήκευση
παράνοµων εµπορευµάτων για τους σκοπούς αυτούς θεωρείται,
επίσης παράνοµη χρήση εµπορικού απορρήτου όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε υπό
τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι, το εµπορικό απόρρητο έχει χρησιµοποιηθεί παράνοµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
7. Αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας µε αντικείµενο τη
λήψη µέτρων ή την καταβολή αποζηµιώσεως, που προβλέπονται
στα άρθρα 22Δ–22Ι, απορρίπτεται, όταν η θεωρούµενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου έχει
πραγµατοποιηθεί:
α) για την άσκηση του δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα
και στον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού της ελευθερίας και
της πολυφωνίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ή
β) για τη διαπίστωση αδικοπρακτικής συµπεριφοράς ή παράνοµης δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι ο εναγόµενος
ενήργησε προς τον σκοπό της προστασίας του γενικού δηµόσιου
συµφέροντος,
γ) όταν το εµπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζοµένους στους εκπροσώπους τους, στο πλαίσιο της νόµιµης
άσκησης εκ µέρους των αντιπροσώπων αυτών των καθηκόντων
τους, σύµφωνα µε το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για την άσκηση των συγκεκριµένων
καθηκόντων,
δ) χάριν προστασίας έννοµου συµφέροντος που αναγνωρίζεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 22Γ
(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2016/943)
Αναλογικότητα, αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και
προθεσµία παραγραφής
1. Τα µέτρα, οι διαδικασίες και τα µέσα ένδικης προστασίας
που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι εφαρµόζονται κατά τρόπο
ο οποίος:
α) είναι αναλογικός,
β) αποτρέπει τη δηµιουργία εµποδίων για το νόµιµο εµπόριο
στην εσωτερική αγορά,
γ) παρέχει διασφαλίσεις κατά της καταχρηστικής τους χρήσης.
2. Το δικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηµα του εναγοµένου,
όταν η αίτηση που αφορά την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή
αποκάλυψη εµπορικών απορρήτων είναι προδήλως αβάσιµη και
διαπιστώνεται ότι o ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία καταχρηστικά ή κακόπιστα, να διατάξει την καταβολή στον εναγόµενο
αποζηµίωσης ανάλογης προς την ζηµία που υπέστη εξαιτίας της
προσβολής της προσωπικότητάς του.
3. Οι αξιώσεις για τη λήψη µέτρων ή την επιδίκαση αποζηµιώσεως, που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι, παραγράφονται
ύστερα από πέντε (5) έτη από τότε που ο κάτοχος του εµπορικού
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απορρήτου έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζηµίας και
του προς αποζηµίωση υπόχρεου.
Άρθρο 22Δ
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/943)
Προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα
των εµπορικών απορρήτων κατά
τις δικαστικές διαδικασίες
1. Οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκπρόσωποί τους, οι µάρτυρες, οι πραγµατογνώµονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συµµετέχει σε δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνοµη
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου, ή που
έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν µέρος των εν
λόγω δικαστικών διαδικασιών, απαγορεύεται να χρησιµοποιούν
ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εµπορικό απόρρητο ή θεωρούµενο εµπορικό απόρρητο, που ευρίσκεται εις χείρας των αρµόδιων δικαστικών αρχών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί
εµπιστευτικό και περιήλθε σε γνώση τους λόγω αυτής της συµµετοχής ή της πρόσβασης ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση κάποιου ενδιαφεροµένου.
Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου παραµένει σε ισχύ και µετά
την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, αλλά λήγει αν:
α) κριθεί µε τελεσίδικη απόφαση ότι το θεωρούµενο εµπορικό
απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α,
β) µε την πάροδο του χρόνου, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως µε αυτό το είδος πληροφοριών
ή καθίστανται άµεσα προσβάσιµες από αυτά.
2. Το δικαστήριο µπορεί, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου, να
λαµβάνει ειδικά µέτρα που είναι αναγκαία προκειµένου να προστατευτεί η εµπιστευτικότητα κάθε εµπορικού απορρήτου ή θεωρούµενου εµπορικού απορρήτου, το οποίο χρησιµοποιείται ή
αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που
αφορά την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού
απορρήτου.
Τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνουν
τη δυνατότητα:
α) να περιορίζεται εν όλω ή εν µέρει η πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εµπορικά απόρρητα ή θεωρούµενα εµπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή
τρίτους, σε περιορισµένο αριθµό προσώπων,
β) να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ακροαµατική διαδικασία,
καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές της διαδικασίας σε περιορισµένο αριθµό προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εµπορικά απόρρητα ή θεωρούµενα εµπορικά
απόρρητα,
γ) να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν περιλαµβάνεται στον περιορισµένο αριθµό προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ ένα µη εµπιστευτικό κείµενο της
δικαστικής απόφασης, στην οποία τα αποσπάσµατα που περιέχουν εµπορικά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί.
Ο αριθµός των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α’ και β’ δεν υπερβαίνει αυτόν που είναι αναγκαίος, για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε το δικαίωµα των διαδίκων σε
άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και δίκαιη δίκη και περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο και
τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή άλλους εκπροσώπους των εν
λόγω διαδίκων.
3. Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει σχετικά µε τα µέτρα της παραγράφου 2 και αξιολογεί την αναλογικότητά τους, λαµβάνει
υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωµα σε άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και σε δίκαιη δίκη, τα νόµιµα συµφέροντα των διαδίκων και των, κατά περίπτωση, τρίτων, καθώς και
κάθε ενδεχόµενη βλάβη των διαδίκων και των, κατά περίπτωση,
τρίτων, που απορρέει από την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών µέτρων.
4. Κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 ή 3 πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕL 119).
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Άρθρο 22Ε
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2016/943)
Ασφαλιστικά µέτρα
1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή εµπορικού απορρήτου,
το µονοµελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των
άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., µπορεί, ύστερα από αίτηµα του κατόχου του εµπορικού απορρήτου, να διατάξει οποιοδήποτε από τα
εξής ασφαλιστικά µέτρα έναντι του φερόµενου ως παραβάτη:
α) την παύση ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την απαγόρευση
της χρήσης ή της αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου σε
προσωρινή βάση,
β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνοµων εµπορευµάτων ή
της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνοµων
εµπορευµάτων για τους σκοπούς αυτούς,
γ) την κατάσχεση ή την παράδοση των εµπορευµάτων, για τα
οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνοµα, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγόµενων εµπορευµάτων, ώστε να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην αγορά.
Στις περιπτώσεις της παρούσας, εφαρµόζεται το άρθρο 687
Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή
σύµφωνα µε το άρθρο 691Α Κ.Πολ.Δ..
2. Εναλλακτικά, σε σχέση µε τα µέτρα της παραγράφου 1, το
µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να εξαρτά τη συνέχιση της θεωρούµενης παράνοµης χρήσης του εµπορικού απορρήτου από
την κατάθεση εγγυήσεων, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η αποζηµίωση του κατόχου του εµπορικού απορρήτου. Απαγορεύεται η
αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου έναντι κατάθεσης εγγυήσεων.
Άρθρο 22ΣΤ
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/943)
Προϋποθέσεις προσφυγής και εγγυήσεις
1. Σε σχέση µε τα µέτρα του άρθρου 22Ε, το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία µπορεί να θεωρηθούν διαθέσιµα,
προκειµένου να πιθανολογηθεί ότι:
α) υφίσταται εµπορικό απόρρητο,
β) ο αιτών είναι ο κάτοχος του εµπορικού απορρήτου,
γ) το εµπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνοµα, χρησιµοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνοµα, ή ότι επίκειται παράνοµη
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του.
2. Το µονοµελές πρωτοδικείο, κατά τη λήψη της απόφασης
λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και
τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που περιλαµβάνουν ανάλογα µε την περίπτωση:
α) την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά του εµπορικού
απορρήτου,
β) τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία του εµπορικού απορρήτου,
γ) τη συµπεριφορά του καθ’ ου κατά την απόκτηση, τη χρήση
ή την αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου,
δ) τις επιπτώσεις της παράνοµης χρήσης ή αποκάλυψης του
εµπορικού απορρήτου,
ε) τα νόµιµα συµφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των µέτρων
έναντι των διαδίκων,
στ) τα νόµιµα συµφέροντα τρίτων,
ζ) το δηµόσιο συµφέρον,
η) την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
3. α. Τα ασφαλιστικά µέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο αιτών
δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση ενώπιον του αρµόδιου
πολιτικού δικαστηρίου, µέσα σε εύλογη προθεσµία που προσδιορίζεται στην απόφαση που τα διατάσσει. Αν η απόφαση δεν
ορίζει τέτοια προθεσµία, τα ασφαλιστικά µέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση µέσα
σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες ή τριάντα µία (31) ηµερολογιακές ηµέρες, ανάλογα µε το ποια περίοδος είναι η µεγαλύτερη,
από τη δηµοσίευση της απόφασης.
β. Τα ασφαλιστικά µέτρα ανακαλούνται ύστερα από αίτηµα
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του καθ’ ου, αν οι επίµαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους
που δεν µπορεί να καταλογιστούν στον καθ’ ου.
4. Το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να εξαρτά τη λήψη των
µέτρων του άρθρου 22Ε από την εκ µέρους του αιτούντος χορήγηση κατάλληλης εγγύησης ή την παροχή ισοδύναµης διασφάλισης, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση τυχόν ζηµίας
του καθ’ ου και, όπου ενδείκνυται, κάθε άλλου προσώπου θιγόµενου από τα µέτρα.Αν τα µέτρα του άρθρου 22Ε ανακληθούν
σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 3, αν παύσουν
να ισχύουν λόγω πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί, εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε καµία παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου ή απειλή
τέτοιας συµπεριφοράς, το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να
διατάξει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηµα του καθ’ ου ή του ζηµιωθέντος τρίτου, να τους παράσχει εύλογη αποζηµίωση για την
όποια ζηµία προκλήθηκε από τα µέτρα αυτά.
Άρθρο 22Ζ
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/943)
Δικαστικές διαταγές και µέτρα αποκατάστασης
1. Κατά την έκδοση δικαστικής απόφασης, µε την οποία διαπιστώνεται παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού
απορρήτου, το δικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηµα του ενάγοντος, να διατάξει κατά του παραβάτη ένα ή περισσότερα από
τα εξής µέτρα:
α) την παύση ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την απαγόρευση
της χρήσης ή της αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου,
β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνοµων εµπορευµάτων ή
της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνοµων
εµπορευµάτων για τους σκοπούς αυτούς,
γ) τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποκατάστασης σε σχέση
µε τα παράνοµα εµπορεύµατα,
δ) την καταστροφή του συνόλου ή µέρους εγγράφου, αντικειµένου, υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή ενσωµατώνει το εµπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, την
παράδοση στον ενάγοντα του συνόλου ή µέρους των εν λόγω
εγγράφων, αντικειµένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων.
2. Μεταξύ των µέτρων αποκατάστασης της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 1 συγκαταλέγονται τα εξής:
α) ανάκληση των παράνοµων εµπορευµάτων από την αγορά
και διάθεσή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις,
β) αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εµπορεύµατα παράνοµα,
γ) καταστροφή των παράνοµων εµπορευµάτων ή όπου ενδείκνυται απόσυρσή τους από την αγορά, µε την προϋπόθεση ότι,
η απόσυρση δεν υποσκάπτει την προστασία του επίδικου εµπορικού απορρήτου.
3. Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των µέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 µε δαπάνη του παραβάτη, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το
αντίθετο. Τα εν λόγω µέτρα ισχύουν µε την επιφύλαξη ενδεχόµενης αποζηµίωσης που µπορεί να οφείλεται στον κάτοχο του
εµπορικού απορρήτου λόγω της παράνοµης απόκτησης, χρήσης
και αποκάλυψής του. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 941 επ. Κ.Πολ.Δ..
Άρθρο 22Η
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2016/943)
Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις
και εναλλακτικά µέτρα
1. Το δικαστήριο, κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση των
διαταγών και των µέτρων αποκατάστασης του άρθρου 22Ζ, λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τις
ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που περιλαµβάνουν, ανάλογα
µε την περίπτωση:
α) την αξία ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του εµπορικού απορ-
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ρήτου,
β) τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία του εµπορικού απορρήτου,
γ) τη συµπεριφορά του εναγοµένου κατά την απόκτηση, τη
χρήση ή την αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου,
δ) τις επιπτώσεις της παράνοµης χρήσης ή αποκάλυψης του
εµπορικού απορρήτου,
ε) τα νόµιµα συµφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των µέτρων έναντι των διαδίκων,
στ) τα νόµιµα συµφέροντα τρίτων,
ζ)το δηµόσιο συµφέρον,
η) την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Όταν το δικαστήριο περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των µέτρων
των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22Ζ,
η διάρκεια αυτή πρέπει να είναι επαρκής προκειµένου να εξαλειφθεί κάθε εµπορικό ή οικονοµικό πλεονέκτηµα που θα µπορούσε
να έχει αποκοµίσει ο παραβάτης από την παράνοµη απόκτηση,
χρήση ή αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου.
2. Τα µέτρα των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του
22Ζ ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσµατα,
ύστερα από αίτηµα του εναγοµένου, αν, στο διάστηµα που µεσολαβεί, οι επίµαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους που δεν
µπορεί να καταλογιστούν άµεσα ή έµµεσα στον εναγόµενο.
3. Ύστερα από αίτηµα του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 22Ζ,
το δικαστήριο µπορεί, αντί να επιβάλει τα µέτρα αυτά, να διατάξει την καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης στο ζηµιωθέντα, αν
πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:
α) το ενδιαφερόµενο πρόσωπο κατά τη χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εµπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από
τρίτο που χρησιµοποίησε ή αποκάλυψε το εµπορικό απόρρητο
παράνοµα,
β) η εκτέλεση των εν λόγω µέτρων θα προκαλούσε δυσανάλογη ζηµία στο πρόσωπο αυτό,
γ) η καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης στο ζηµιωθέντα διάδικο κρίνεται εύλογη.
Όταν διατάσσεται χρηµατική αποζηµίωση αντί των µέτρων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 22Ζ, αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος των δικαιωµάτων ή των λοιπών αµοιβών που θα οφείλονταν, αν το εν λόγω
πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιµοποιεί το επίµαχο εµπορικό απόρρητο για τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα µπορούσε να έχει απαγορευτεί η χρήση του εµπορικού απορρήτου.
Άρθρο 22Θ
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2016/943)
Αποζηµίωση
1. Αν το ζητήσει ο ζηµιωθείς διάδικος, το δικαστήριο διατάσσει
τον παραβάτη, ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού
απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εµπορικού απορρήτου αποζηµίωση ανάλογη προς την πραγµατική ζηµία που υπέστη ως αποτέλεσµα της παράνοµης απόκτησης, χρήσης ή
αποκάλυψης. Η ευθύνη για την καταβολή αποζηµίωσης εκ µέρους εργαζοµένων προς τους εργοδότες τους για παράνοµη
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου του εργοδότη περιορίζεται, αναλόγως, αν οι εργαζόµενοι είχαν ενεργήσει χωρίς δόλο.
2. Κατά τον καθορισµό της αποζηµίωσης της παραγράφου 1,
το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις, περιλαµβανοµένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζηµιωθείς
διάδικος, τα αθέµιτα κέρδη που έχει αποκοµίσει ο παραβάτης
και, κατά περίπτωση, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονοµικών,
όπως την ηθική βλάβη που έχει προκαλέσει στον κάτοχο του εµπορικού απορρήτου η παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή
του. Εναλλακτικά, το δικαστήριο µπορεί, κατά περίπτωση, να κα-

θορίζει κατ’ αποκοπή αποζηµίωση βάσει στοιχείων, όπως, τουλάχιστον, το ύψος των δικαιωµάτων ή των λοιπών αµοιβών που
θα οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιµοποιεί το επίδικο εµπορικό απόρρητο.
Άρθρο 22Ι
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2016/943)
Δηµοσίευση των δικαστικών αποφάσεων
1. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά της παράνοµης
απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εµπορικού απορρήτου, το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει, ύστερα από αίτηµα του ενάγοντος και µε δαπάνη του παραβάτη, ενδεδειγµένα µέτρα για τη
διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους ή µερικής δηµοσίευσής της.
2. Σε οποιοδήποτε µέτρο από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 προστατεύεται η εµπιστευτικότητα των εµπορικών
απορρήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22Δ.
3. Όταν αποφασίζει αν θα διατάξει µέτρο της παραγράφου 1
και αξιολογεί την αναλογικότητά του, το δικαστήριο λαµβάνει,
όπου χρειάζεται, υπόψη την αξία του εµπορικού απορρήτου, τη
συµπεριφορά του παραβάτη ως προς την απόκτηση, τη χρήση ή
την αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της
παράνοµης χρήσης ή αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου,
καθώς και την πιθανότητα περαιτέρω παράνοµης χρήσης ή αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου από τον παραβάτη. Το δικαστήριο λαµβάνει, επίσης, υπόψη κατά πόσον οι πληροφορίες για
τον παραβάτη θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο και, σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον η δηµοσίευση
αυτών των πληροφοριών δικαιολογείται, ιδίως υπό το πρίσµα της
ενδεχόµενης βλάβης που µπορεί να προκαλέσει το εν λόγω
µέτρο στην ιδιωτική ζωή και τη φήµη του παραβάτη.
Άρθρο 22Κ
(άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2016/943)
Κυρώσεις – ανταλλαγή πληροφοριών
1. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που δεν συµµορφώνεται ή αρνείται να συµµορφωθεί µε
οποιοδήποτε µέτρο λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 22Δ, 22Ε
και 22Ζ.
2. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις περιλαµβάνουν τη δυνατότητα
να επιβληθούν περιοδικές χρηµατικές ποινές, σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης προς µέτρο που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 22Ε και 22Ζ.
3. Εθνικός ανταποκριτής για κάθε θέµα εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι ορίζεται ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µετά
από τεκµηριωµένη πρόταση από τον ΟΒΙ, καθορίζονται το είδος
των κυρώσεων, τα κριτήρια για την κλιµάκωσή τους, η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 2
Εθνικό Συµβούλιο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης το
Εθνικό Συµβούλιο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΒι), στο οποίο
συµµετέχουν ως µέλη:
α) ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας,
β) ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
γ) ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας,
δ) ο Γενικός Γραµµατέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
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στ) ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ),
ζ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται εκ περιτροπής ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας και ο
Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Το ΕΣυΒι είναι όργανο συντονιστικό και έχει ως έργο:
α) την καταγραφή των πρωτοβουλιών και δράσεων των Υπουργείων και εποπτευόµενων φορέων που είναι αρµόδιοι για τη ρύθµιση, την εποπτεία, την προώθηση και την προστασία της
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα,
β) τη χάραξη µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία στην Ελλάδα,
γ) τον συντονισµό των δράσεων και πρωτοβουλιών των αρµοδίων Υπουργείων και φορέων σύµφωνα µε την ανωτέρω στρατηγική,
δ) την επεξεργασία προτάσεων για την εφαρµογή ενωσιακών
και διεθνών ρυθµίσεων, δράσεων, πολιτικών και προτύπων και
την υιοθέτηση σχετικών βελτίστων πρακτικών,
ε) την επεξεργασία προτάσεων για δράσεις ενηµέρωσης του
κοινού για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία,
στ) την παρακολούθηση και καταγραφή των οικονοµικών και
κοινωνικών συνεπειών των ρυθµίσεων βιοχανικής ιδιοκτησίας
στην Ελλάδα, ιδίως µε τη δηµιουργία σχετικών δεικτών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται
η συγκρότηση του οργάνου µε τον ορισµό αναπληρωµατικών
µελών, η εξειδίκευση του έργου και η λειτουργία του Εθνικού
Συµβουλίου Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΒι) ως προς τη σύγκληση, τη λήψη αποφάσεων, το συντονισµό και τον απολογισµό
δράσεων και τη διοικητική υποστήριξή του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987 (Α’ 171)
Στον ν. 1733/1987 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ο ΟΒΙ είναι αυτοχρηµατοδοτούµενος τεχνολογικός φορέας
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 2 του ν.
4310/2014 (Α’ 258) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4512/2018
(Α’5).»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7Α αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από τις 15.4.2019 η κατάθεση στον ΟΒΙ των αιτήσεων για
χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων για τη βιοµηχανική
ιδιοκτησία, γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αιτήσεις υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε µε την ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 10 του άρθρου 3 του Κανονισµού 910/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 257), η οποία έχει νοµική ισχύ και είναι παραδεκτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του εν λόγω
Κανονισµού είτε µε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή του
στοιχείου 12 του άρθρου 3, σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 του
Κανονισµού 910/2014, η οποία έχει νοµική ισχύ ισοδύναµη µε την
ιδιόχειρη υπογραφή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
25 του εν λόγω Κανονισµού. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΟΒΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή της παρούσας, καθώς και οι τρόποι καταβολής
των σχετικών τελών και οι ηµεροµηνίες των πληρωµών.»
3. Στο άρθρο 7Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1
εφαρµόζεται η απόφαση 12625/1/2014 του Υφυπουργού Ανάπτυ-
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ξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 3258), µε ανάλογη εφαρµογή του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕL 257)».
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7Α του ν.
1733/1987 ισχύουν αναδροµικά από 17.1.2018.
5. Στο άρθρο 8 του ν. 1733/1987 µετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 6α ως εξής:
«6α. Ο καταθέτης µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της τελικής έκθεσης έρευνας
του ΟΒΙ, να επαναδιατυπώσει τις αξιώσεις της αίτησης, περιορίζοντας την έκταση και το περιεχόµενο της αιτούµενης προστασίας. Η περιγραφή, ο τίτλος, η περίληψη και τα σχέδια
επαναδιατυπώνονται, αντιστοίχως, σε περίπτωση προφανούς
ανακολουθίας τους µε το περιεχόµενο των αξιώσεων. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 15 του άρθρου 8.»
Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987
για τις άδειες εκµετάλλευσης
Στον ν. 1733/1987 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 προστίθεται τρίτο εδάφιο
ως εξής:
«Η συµφωνία για την παραχώρηση συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης δηµοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία καταχώρισής
της στο µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.»
2. Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Δηµόσια προσφορά αδειών εκµετάλλευσης
1. Ο δικαιούχος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να προβεί
σε δηµόσια προσφορά συµβατικών µη αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης του διπλώµατός του, µε ή χωρίς αποζηµίωση, υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση στον ΟΒΙ ότι διατίθεται να επιτρέψει
τη χρήση της ευρεσιτεχνίας, που προστατεύεται µε το εν λόγω
δίπλωµα, από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο µε την ιδιότητα του
δικαιοδόχου. Η δήλωση καταχωρίζεται στο µητρώο διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας στο Τεύχος Δ’ µε τίτλο «Μητρώο ανοικτών αδειών
εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας», το οποίο αναρτάται
σε ξεχωριστή ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του ΟΒΙ και δηµοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, στον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό των
οφειλόµενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό συµβούλιο του ΟΒΙ και η
οποία παρέχεται από την ηµεροµηνία καταχώρισης της δήλωσης
στο µητρώο ανοικτών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και µόνο για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η δηµόσια
προσφορά. Στον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ο
οποίος προβαίνει σε προσφορά αδειών
εκµετάλλευσης χωρίς
αποζηµίωση σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας
του ν. 4430/2016 (Α’ 205) ή σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του ν. 3429/2005 (Α’ 314), που παρέχουν υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας και δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του νόµου
αυτού, παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των
οφειλόµενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η δηµόσια προσφορά.
3. Η προσφορά µπορεί να αποσυρθεί, οποτεδήποτε, µε έγγραφη κοινοποίηση στον ΟΒΙ, εφόσον κανείς δεν έχει εκδηλώσει
στον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρόθεση να κάνει
χρήση της ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται µε το εν λόγω δίπλωµα. Η απόσυρση της προσφοράς αρχίζει να ισχύει από την
ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης.
4. Δεν είναι δυνατή η προσφορά των αδειών των παραγράφων
1, 2 και 3 όταν υπάρχει αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης του
διπλώµατος, η οποία έχει καταχωρηθεί στο µητρώο διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, ή εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης τέ-
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τοιας άδειας. Με την υποβολή της δηµόσιας προσφοράς δεν
µπορεί να γίνει δεκτή αίτηση καταχώρισης αποκλειστικής άδειας
στο µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας παρά µόνον αν αποσυρθεί η προσφορά.
5. Η αποδοχή της δηµόσιας προσφοράς νοµιµοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται µε το δίπλωµα ως µη αποκλειστικός δικαιοδόχος.
6. Όποιος επιθυµεί να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται µε το δίπλωµα επί τη βάσει της δηµόσιας προσφοράς
πρέπει να το δηλώσει στον ΟΒΙ, υποδεικνύοντας τη χρήση της
ευρεσιτεχνίας, στην οποία πρόκειται να προβεί. Ο ΟΒΙ κοινοποιεί
τη δήλωση στο δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και
στον αιτούντα. Ο αιτών νοµιµοποιείται να χρησιµοποιήσει την ευρεσιτεχνία µε τον τρόπο που έχει υποδείξει µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της δήλωσης, την οποία
έχει υποβάλει στον ΟΒΙ.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µερών και ύστερα από
αίτηση οποιουδήποτε µέρους και ακρόασης αµφοτέρων, ο ΟΒΙ
καθορίζει το χρηµατικό ποσό της αποζηµίωσης που πρέπει να
πληρώσει ο δικαιοδόχος. Ο ΟΒΙ µπορεί να τροποποιήσει την
οφειλόµενη αποζηµίωση αν έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία
καθιστούν την αποζηµίωση, που έχει καθοριστεί, προδήλως ακατάλληλη. Η αίτηση για τροποποίηση της αποζηµίωσης δεν µπορεί
να υποβληθεί πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την έκδοση της
απόφασης καθορισµού της. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ για καθορισµό ή τροποποίηση της οφειλόµενης αποζηµίωσης υπόκεινται
στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των δηµόσιων προσφορών αδειών
εκµετάλλευσης, καθώς και οι διαδικασίες συναινετικής επίλυσης
των διαφορών που ανακύπτουν.»
Άρθρο 5
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987 για τη µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης
Το άρθρο 13 του ν. 1733/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Μη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης
1. Ο ΟΒΙ µπορεί να παραχωρεί σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση
του δικαιούχου, µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή τετραετία από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
β. η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείµενο εκµετάλλευσης
στην Ελλάδα ή, εφόσον υπήρξε, η εν λόγω εκµετάλλευση δεν
αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.
Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εκµετάλλευση νοείται και
η εισαγωγή προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε οποιοδήποτε
κράτος–µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
2. Η µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης δεν παρέχεται αν ο
δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη µη
εκµετάλλευση ή τη µη επαρκή εκµετάλλευση στη χώρα.
3. Η µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης:
α) δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα,
β) δεν µπορεί να µεταβιβαστεί παρά µόνον από κοινού µε το
τµήµα της επιχείρησης ή πελατείας το οποίο εκµεταλλεύεται την
εφεύρεση,
γ) περιορίζεται στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη
του σκοπού για τον οποίο έχει παρασχεθεί η άδεια,
δ) η χρήση της επιτρέπεται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη
της ζήτησης στην εγχώρια αγορά,
ζ) εφόσον έχει χορηγηθεί για κύριο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η
άδεια εκτείνεται και στο συµπληρωµατικό πιστοποιητικό προστασίας,
ε) όταν το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αφορά τεχνολογία στον

τοµέα των ηµιαγωγών, επιτρέπεται µόνο η χρήση της άδειας από
κρατικές αρχές για µη εµπορικούς σκοπούς ή για την άρση των
συνεπειών µιας πρακτικής που έχει κριθεί ως αντιβαίνουσα στον
ανταγωνισµό ύστερα από σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία.
4. Ο κάτοχος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να ζητήσει
από τον ΟΒΙ τη χορήγηση µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης
προγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εφόσον η εφεύρεσή
του σχετίζεται µε την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώµατος
και δεν είναι δυνατή η εκµετάλλευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς
να θιγούν τα δικαιώµατα των κατόχων του προγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια χορηγείται µόνο αν η εφεύρεση
του µεταγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στηρίζεται σε
σηµαντική τεχνική πρόοδο µεγάλης οικονοµικής σπουδαιότητας
σε σχέση µε την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Εφόσον χορηγηθεί η άδεια, ο δικαιούχος του πρώτου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δικαιούται να λάβει παράλληλη
άδεια µε εύλογους όρους για τη χρήση της εφεύρεσης που κατοχυρώνεται µε το δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η άδεια υποχρεωτικής
εκµετάλλευσης
του
πρώτου
διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας δεν µπορεί να εκχωρηθεί παρά µόνον από κοινού
µε το δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
5. Η µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης χορηγείται ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου στον ΟΒΙ. Η αίτηση συνοδεύεται από στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόµενος
έχει καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του δικαιούχου µε εύλογους οικονοµικούς όρους και προϋποθέσεις,
και οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Ο ΟΒΙ εκδίδει απόφαση επί της αίτησης µέσα σε προθεσµία εξήντα (60)
ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Αντίγραφο
της αίτησης για χορήγηση µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης
κοινοποιείται στον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ο τελευταίος µπορεί να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις του
ενώπιον του ΟΒΙ µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της αίτησης.
6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο ΟΒΙ χορηγεί τη µη συµβατική
άδεια εκµετάλλευσης. Η άδεια περιέχει την έκταση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της εφεύρεσης, τη διάρκεια ισχύος της,
την προθεσµία έναρξης της εκµετάλλευσης της εφεύρεσης στην
Ελλάδα, καθώς και το ύψος και τους όρους αποζηµίωσης του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας από τον δικαιούχο της
άδειας. Το ύψος και οι όροι της αποζηµίωσης καθορίζονται ανάλογα µε την έκταση της βιοµηχανικής εκµετάλλευσης της προστατευόµενης εφεύρεσης.
7. Η απόφαση της παραγράφου 6 καταχωρίζεται στο µητρώο
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δηµοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται στα πρόσωπα της παραγράφου 5. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής της στο Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
8. Ύστερα από αίτηση του κατόχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή της µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης, ο ΟΒΙ µπορεί να τροποποιεί τους όρους χορήγησης της άδειας, εφόσον
υπάρχουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση, ή να
ανακαλεί τη µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης, εφόσον ο δικαιούχος της δεν εφαρµόζει τους όρους της άδειας ή εφόσον οι
προϋποθέσεις για την παροχή της έπαυσαν να υπάρχουν. Η απόφαση του ΟΒΙ επί της αίτησης για ανάκληση ή τροποποίηση της
άδειας εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Αν η άµεση ανάκληση
προκαλεί σηµαντική βλάβη στον δικαιούχο της µη συµβατικής
άδειας, ο ΟΒΙ µπορεί να επιτρέπει τη συνέχιση της εκµετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια. Η παράγραφος 7 εφαρµόζεται αναλόγως.
9. Ο δικαιούχος µιας µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης
έχει τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους κατόχους διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
10. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ για χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση των µη συµβατικών αδειών εκµετάλλευσης υπόκεινται
στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.»
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Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987
για την υποχρεωτική αδειοδότηση
Το άρθρο 14 του ν. 1733/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Υπαγωγή σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης
1. Για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να υπάγεται σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης, ύστερα από γνωµοδότηση του ΟΒΙ, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών.
2. Λόγοι δηµόσιου συµφέροντος συντρέχουν όταν:
α) τα προϊόντα ή οι µέθοδοι παραγωγής που προστατεύονται
µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας διατίθενται στο κοινό σε ανεπαρκή
ποσότητα, ποιότητα, ή σε ασυνήθιστα υψηλές τιµές σε σχέση µε
τις τιµές οµοειδών προϊόντων σε οµοειδείς αγορές,
β) η εκµετάλλευση του εν λόγω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας επιβάλλεται για λόγους δηµόσιας υγείας,
γ)η εκµετάλλευση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας συνιστά
πράξη αθέµιτου ανταγωνισµού,
δ) η εκµετάλλευση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε πρότυπο το οποίο εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
ε) η έλλειψη εκµετάλλευσης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
πλήττει την οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.
3. Πριν από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 καλείται ο κάτοχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλο
πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει χρήσιµες συµβουλές,
να εκθέσει τις απόψεις του.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 1, ύστερα από γνωµοδότηση του ΟΒΙ, καθορίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής αποζηµίωσης στον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της
αποζηµίωσης καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση της βιοµηχανικής εκµετάλλευσης της εφεύρεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του
δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το ύψος της αποζηµίωσης, η αποζηµίωση καθορίζεται από το κατά τόπο µονοµελές
πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
5. Μετά την υπαγωγή ενός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης, κάθε ενδιαφερόµενο µέρος
µπορεί να υποβάλλει αίτηση ενώπιον του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης του εν
λόγω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια εκµετάλλευσης εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την
οποία προσδιορίζεται σαφώς η χρονική διάρκεια και το πεδίο
εφαρµογής της. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 εφαρµόζεται
αναλόγως.
6. Για λόγους που αφορούν την εθνική άµυνα της χώρας, µπορεί να παρέχεται άδεια εκµετάλλευσης µιας εφεύρεσης εντός της
Eπικράτειας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα µε αιτιολογηµένη
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εθνικής Άµυνας. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας ενηµερώνεται για την παραχωρηθείσα άδεια το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης. Οι παράγραφοι 2 έως 5 εφαρµόζονται
αναλόγως.»
Άρθρο 7
Υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης
Μετά το άρθρο 14 του ν. 1733/1987 προστίθεται άρθρο 14Α
ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης του Κανονισµού (ΕΚ)
816/2006
1. Οι αιτήσεις για χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλ-
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λευσης του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L 157) υποβάλλονται στον ΟΒΙ. Η άδεια χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 10 του
Κανονισµού και πρέπει να είναι σαφώς ορισµένη ως προς τη
διάρκεια, το αντικείµενο και την αποζηµίωση που καταβάλλεται
στον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, για το οποίο έχει
χορηγηθεί η υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης.
2. Η υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης τίθεται σε ισχύ από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης του ΟΒΙ περί αποδοχής της αίτησης στον αιτούντα και τον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
3. Ο ΟΒΙ µπορεί να ανακαλέσει την υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού (ΕΚ)
816/2006, αν ο κάτοχος της άδειας δεν τηρεί τους όρους της.
4. Οποιαδήποτε παραβίαση του άρθρου 13 του Κανονισµού
(ΕΚ) 816/2006 και του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 793/2016
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 11ης Μαΐου
2016 (ΕΕ L 135 ) λογίζεται ως προσβολή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, για το οποίο έχει χορηγηθεί η υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης.
5. Η απόφαση του ΟΒΙ για τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας
εκµετάλλευσης του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006 υπόκειται στον
ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.»
Άρθρο 8
Ρυθµίσεις για τις κοινοπραξίες
εκµετάλλευσης τεχνολογίας
Μετά το άρθρο 22Κ του ν. 1733/1987 προστίθεται άρθρο 22Λ
ως εξής:
«Άρθρο 22Λ
Κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας
1. Ως κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας νοούνται συµφωνίες βάσει των οποίων δύο ή περισσότερα µέρη δηµιουργούν
ένα ενιαίο τεχνολογικό έργο, για το οποίο παραχωρείται άδεια
εκµετάλλευσης. Οι συµφωνίες για τη σύσταση κοινοπραξίας εκµετάλλευσης τεχνολογίας καταχωρίζονται στο µητρώο µεταφοράς τεχνολογίας και δηµοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
2. Η σύσταση και η λειτουργία των κοινοπραξιών εκµετάλλευσης τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο βασικές τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένης της παραχώρησης αδειών
εκµετάλλευσης από αυτές, πρέπει να πληροί σωρευτικά τους
εξής όρους:
α) η συµµετοχή στη δηµιουργία της κοινοπραξίας είναι ανοικτή
σε όλους τους ενδιαφερόµενους κατόχους δικαιωµάτων τεχνολογίας,
β) προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αντικείµενο της κοινοπραξίας γίνονται µόνο βασικές τεχνολογίες, οι οποίες είναι κατ’ ανάγκη και συµπληρωµατικές,
γ) προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, ώστε η ανταλλαγή
ευαίσθητων πληροφοριών να περιορίζεται σε αυτές που είναι
αναγκαίες για τη σύσταση και τη λειτουργία της κοινοπραξίας,
δ) οι άδειες εκµετάλλευσης των τεχνολογιών που αποτελούν
αντικείµενο της κοινοπραξίας παραχωρούνται στην κοινοπραξία
σε µη αποκλειστική βάση,
ε) οι άδειες εκµετάλλευσης των τεχνολογιών που αποτελούν
αντικείµενο της κοινοπραξίας παραχωρούνται σε όλους τους δυνητικούς δικαιοδόχους και µε όρους δίκαιους και εύλογους, οι
οποίοι δεν προκαλούν διακρίσεις,
στ) οι συµβαλλόµενοι που συνεισφέρουν τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι δικαιοδόχοι είναι ελεύθεροι να αµφισβητήσουν
την ισχύ και τον βασικό χαρακτήρα των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείµενο της κοινοπραξίας,
ζ) οι συµβαλλόµενοι που συνεισφέρουν τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι δικαιοδόχοι παραµένουν ελεύθεροι να αναπτύσσουν ανταγωνιστικά προϊόντα και τεχνολογίες.
3. Οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας, οι οποίες
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έχουν ως αντικείµενο µη βασικές τεχνολογίες, πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση για συµµόρφωση µε το δίκαιο ανταγωνισµού.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατή η σύσταση κοινοπραξίας εκµετάλλευσης τεχνολογίας
ειδικού σκοπού για την αντιµετώπιση κοινωνικών αναγκών,
καθώς και η δηµιουργία χρηµατοδοτικών κεφαλαίων µε σκοπό
την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συγκεκριµένα
πεδία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α’ 143) για το µετοχικό κεφάλαιο
1. Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η ΕΑΝΕΠ είναι εταιρεία ειδικού σκοπού για την οποία
ισχύουν τα εξής:
α) Tο µετοχικό της κεφάλαιο δεν µπορεί να είναι κατώτερο του
δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των
έργων υποδοµής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαµβάνονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο, προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης γ’ και στις περιπτώσεις δ’ και ε’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 46 και εγκρίνονται µε την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1. Το πενήντα
τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του παραπάνω µετοχικού κεφαλαίου καταβάλλεται σε µετρητά. Η πιστοποίηση του ελάχιστου
µετοχικού κεφαλαίου του δέκα τοις εκατό (10%) δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ίδρυσης ΕΠ, ενώ η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται µόνο µετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 47
παράγραφος 1, σύµφωνα µε οριζόµενα στο παρόν.
Αν ο προϋπολογισµός των έργων υποδοµής αυξηθεί µε τροποποίηση της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την
κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού.
β) Μέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος
1, η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, τα έγγραφα πιστοποίησης του µετοχικού κεφαλαίου της,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018
(Α’104), όπως δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ..
Παράταση αυτής της προθεσµίας χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση της
αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
γ) Αν η ΕΑΝΕΠ είναι ιδιοκτήτης µέρους ή ολόκληρης της εδαφικής έκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, η αξία της έκτασης
αυτής µπορεί να αποτελέσει τµήµα του ως άνω µετοχικού κεφαλαίου, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού κατ’ ανώτατο
όριο. Στην περίπτωση αυτή, η αξία της έκτασης υπολογίζεται από
ορκωτό εκτιµητή και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που πρέπει να πιστοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω, σε µετρητά, και εντός της
οριζόµενης προθεσµίας των έξι (6) µηνών, ανέρχεται στο πέντε
τοις εκατό (5%) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων
υποδοµής. Αν η αξία της έκτασης υπολείπεται του πενήντα τοις
εκατό (50%) του ζητούµενου ποσού, αναλόγως αναπροσαρµόζεται και το µετοχικό κεφάλαιο που καταβάλλεται σε µετρητά,
ώστε το σύνολο του ποσού που συγκεντρώνεται, και αποτελείται
από το αντίστοιχο της αξίας της έκτασης ποσό και το µετοχικό
κεφάλαιο σε µετρητά, να ισούται µε το δέκα τοις εκατό (10%)
του προϋπολογισµού των έργων υποδοµής, κατ’ ελάχιστον.
δ) σε περίπτωση τµηµατοποιηµένης υλοποίησης και ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πάρκου σε δύο φάσεις, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 53, το ποσοστό των ανωτέρω εδαφίων
υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισµού των έργων
υποδοµής.»

2. Στο άρθρο 45 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου µπορεί
να αναληφθεί και από Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) υπό σύσταση. Στην περίπτωση αυτή, η σύσταση
της ΕΑΝΕΠ πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από
την δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου
47, χρονικό διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να εκπληρωθούν
και οι απαιτήσεις της παραγράφου 4. Στην περίπτωση αυτή η
πλήρωση των οικονοµικών προϋποθέσεων αποδεικνύεται από τα
παρακάτω προσκοµιζόµενα έγγραφα και στοιχεία που κατατίθενται πριν την έκδοση της παραπάνω απόφασης:
α) σύντοµη παρουσίαση των φυσικών και νοµικών προσώπων
που αποτελούν τους µετόχους της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ,
β) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου των νοµικών προσώπων, µετόχων της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ, στο πλαίσιο των καταστατικών τους υποχρεώσεων, για την καταβολή του ποσού ιδίας
συµµετοχής σε µετρητά, καθώς και την πηγή προέλευσης των
χρηµάτων,
γ) υπεύθυνη δήλωση των φυσικών προσώπων - µετόχων της
υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ, µε την οποία ο κάθε µέτοχος ξεχωριστά
δηλώνει ότι, θα συµµετέχει στον Φορέα ΒΕΠΕ, ότι θα καταβάλει
το ποσό της ιδίας του συµµετοχής σε µετρητά που αναφέρεται
σε αυτόν, καθώς και την πηγή εξεύρεσης των χρηµάτων,
δ) δηµοσιευµένους Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων
χρόνων, εφόσον λειτουργούν επί τριετία, για τα νοµικά πρόσωπα,
µετόχους της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ, που εκ του νόµου υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν Ισολογισµό ή οικονοµικές καταστάσεις
για τους µη υπόχρεους δηµοσίευσης ισολογισµού,
ε) τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος των διαθεσίµων του κάθε µετόχου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, της
υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ,
στ) υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση των περιουσιακών
στοιχείων του κάθε µετόχου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, της
υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α’ 143)
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Όταν στην πολεοδοµική µελέτη που εγκρίνεται, προβλέπεται
η δηµιουργία υπαίθριων ή στεγασµένων χώρων στάθµευσης σε
κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους στάθµευσης του επιχειρηµατικού πάρκου, η χωρητικότητά τους υπολογίζεται µε βάση τις
προβλεπόµενες διαστάσεις και µεγέθη των υπαίθριων ή στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
455/1976 (Α’ 169). Στα κτήρια που ανεγείρονται σε επιχειρηµατικό
πάρκο, όπου προβλέπεται η ύπαρξη κοινοχρήστων χώρων στάθµευσης, ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης που επιβάλλεται να
κατασκευαστεί για τις ανάγκες του κάθε κτηρίου, υπολογίζεται
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί ο αναλογούν αριθµός κοινόχρηστων θέσεων στάθµευσης.
Η αναλογία αυτή αντιστοιχεί στο κλάσµα της επιφάνειας του οικοπέδου που κατασκευάζεται το κτήριο, δια της συνολικής επιφάνειας των οικοπέδων που προκύπτει από την πολεοδοµική µελέτη,
µετά την αφαίρεση των κοινόχρηστων και κοινωφελών επιφανειών.
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965,
ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 και ΕΠ του ν. 3982/2011 που κατασκευάστηκαν µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης
ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την
άδεια λειτουργίας του επιχειρηµατικού πάρκου. Επιτρέπεται η διαπίστωση τµηµατικής ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, εφόσον
αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Στην περίπτωση αυτή, η
υλοποίηση, της υλοποίησης και λειτουργίας του επιχειρηµατικού
πάρκου µπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις και σε δύο (2) διακριτά
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τµήµατα αυτού, σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο. Η υλοποίηση της πρώτης φάσης του επιχειρηµατικού σχεδίου λαµβάνει
χώρα στις προθεσµίες της παραγράφου 4. Η διαπίστωση τµηµατικής ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη, εφαρµόζεται και στους Οργανωµένους
Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων,
εφόσον έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, και δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση της
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ιδίου νόµου για την ανάκλησή
τους.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του δεύτερου
µέρους του παρόντος, καθώς και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1
του ν. 4302/2014, οι οποίες εγκαθίστανται σε επιχειρηµατικά
πάρκα, δεν υποχρεούνται στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43, ούτε στην έκδοση άδειας
εγκατάστασης.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης ε’της
παραγράφου 2, προσµετρώνται οι επιφάνειες όλων των υφισταµένων κτηριακών υποδοµών που εξυπηρετούν δραστηριότητες
του άρθρου 43.»
5. Η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Ο Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκαταστηµένη η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ή υφίσταται άτυπη βιοµηχανική
συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56, παρέχει στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στον χώρο του επιχειρηµατικού πάρκου ή την Άτυπη
Βιοµηχανική Συγκέντρωση, τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και
στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια,
όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων χώρων,
συλλογής απορριµµάτων, ανταποδοτικά, µε τα εισπραττόµενα,
δηµοτικά τέλη. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθµού για την ανάθεση
σ’ αυτήν µέρους ή του συνόλου των ως άνω υπηρεσιών, µε ανάλογη µεταβίβαση των δηµοτικών τελών. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών προσδιορίζεται επί συγκεκριµένου πλαισίου
παρεχοµένων υπηρεσιών που συµφωνείται µεταξύ ΕΑΝΕΠ ή
ΕΔΕΠ και Ο.Τ.Α., µε ανοικτή ανταγωνιστική διαδικασία την οποία
µπορεί να διενεργεί και η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ. Mε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω συµβάσεων, η διαδικασία
απόδοσης των τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι συµβάσεις κοινοποιούνται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δηµοτικών τελών ανά τ.µ. στεγασµένης επιφανείας για τις επιχειρήσεις
που έχουν εγκατασταθεί εντός επιχειρηµατικού πάρκου ή άτυπης
βιοµηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ) για την οποία έχει εκδοθεί η
απόφαση, της παραγράφου 1 του άρθρου 56, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µέση χρέωση για την αντίστοιχη δραστηριότητα εκτός
του επιχειρηµατικού πάρκου.
Αν, µετά από πρόταση προς τον αρµόδιο Ο.Τ.Α. για την υπογραφή της σύµβασης, αυτή δεν συναφθεί, τότε µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
εκδίδει διαπιστωτική απόφαση µε την οποία το ογδόντα τοις εκατό
(80%) των καταβαλλοµένων τελών από τις επιχειρήσεις εντός του
οργανωµένου υποδοχέα που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. αποδίδεται στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό για κάλυψη κοινοχρήστων δαπανών.
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ αναλαµβάνει να παρέχει,
στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στον χώρο του επιχειρηµατικού
πάρκου ή την ΑΒΣ, τις ως άνω ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οικείου Κανονισµού Λειτουργίας.
Το εναποµείναν είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλοµένων
τελών που αποδίδεται στον Ο.Τ.Α., θεωρείται ανταποδοτικό τέλος
για την λειτουργία του επιχειρηµατικού πάρκου ή της ΑΒΣ εντός
των διοικητικών του ορίων.»
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6. Στο άρθρο 59 του ν. 3982/2011 προστίθενται παράγραφοι 3
και 4 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, µετά από
αίτηµα που υποβάλλεται από τον Φορέα Διαχείρισης ή από επιχειρήσεις ή σωµατείο αυτών που εκπροσωπεί τουλάχιστον το είκοσι
τοις εκατό (20%) των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ του
ν. 4458/1965, ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 και ΕΠ του ν. 3982/2011,
συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης για την εξέταση των προτάσεων τροποποίησης υφιστάµενου κανονισµού λειτουργίας. Στην
Επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι της αρµόδιας Διεύθυνσης της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Φορέα Διαχείρισης, του
πλέον αντιπροσωπευτικού Σωµατείου µε µέλη τις εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις ή ελλείψει αυτού εκπροσώπου τους, καθώς και του
αρµόδιου Επιµελητηρίου. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος της αρµόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΒ. Έργο
της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι η διατύπωση έκθεσης, η οποία
διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε απόφαση του οποίου συντελείται η τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, καθορίζεται πλαίσιο κοινών κανόνων και κατευθύνσεων οργάνωσης
και λειτουργίας των επιχειρηµατικών πάρκων για τις αρµοδιότητες
και υποχρεώσεις της ΕΔΕΠ, τους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός του επιχειρηµατικού πάρκου, τις παρεχόµενες υπηρεσίες και οικονοµικές
υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τις
ρυθµίσεις οργάνωσης και διαχείρισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, πραγµάτων και εγκαταστάσεων, τα θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχων, τα θέµατα που διασφαλίζουν
την διοικητική αποτελεσµατικότητα της ΕΔΕΠ και εξασφαλίζουν
τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επενδύσεων ανάπτυξης επιχειρηµατικών πάρκων, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέµα
αναγκαίο για τη λειτουργία των επιχειρηµατικών πάρκων και τίθεται προθεσµία για την εναρµόνιση όλων των εγκεκριµένων Κανονισµών Λειτουργίας σε αυτό.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι επιχειρήσεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος, καθώς
και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4302/2014 που µετεγκαθίστανται σε επιχειρηµατικά πάρκα, απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήµατος για την υπεραξία που προκύπτει από
την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους,
κατά το µέρος που αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής τους.
Αν, µέσα σε πέντε (5) έτη από τη µετεγκατάσταση, η επιχείρηση
παύσει να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσα στο επιχειρηµατικό πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Το ποσό που
αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της
δηµόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση
ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που αντιστοιχεί σε ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από
τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για
κάθε Περιφέρεια της Χώρας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Άρθρο 11
Μετά το άρθρο 56 του ν. 3982/2011 (Α’ 443) προστίθενται
άρθρα 56Α και 56Β ως εξής:
«Άρθρο 56Α
Οργάνωση και εξυγίανση της Άτυπης Βιοµηχανικής
Συγκέντρωσης στην περιοχή Οινοφύτων
του νοµού Βοιωτίας
1. Η περιοχή άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης του Ασωπού

5852

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποταµού, που εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών
– Λαµίας και πέριξ της Δηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων του
Δήµου Τανάγρας του νοµού Βοιωτίας, χαρακτηρίζεται ως περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 56. Τα ακριβή
όρια της περιοχής αυτής καθορίζονται στον από Ιουνίου 2017
χάρτη κλίµακας 1:10.000 και το τεύχος συντεταγµένων, που προσαρτώνται σε σµίκρυνση ως Παράρτηµα Α’ και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος.
2. Η χαρακτηριζόµενη µε την προηγούµενη παράγραφο περιοχή, είναι Οργανωµένος Υποδοχέας Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41,
στα πλαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Στρατηγικών Επεµβάσεων (ΟΣΣΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αστική,
κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηµατική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης Απορροής Ασωπού (ΛΑΠ), για το
οποίο έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας 16784/9.2.2018 (Β’ 609) και σε αυτήν µπορεί να ιδρυθεί αποκλειστικά και µόνο Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης
(ΕΠΕ), τα όρια του οποίου θα καταλαµβάνουν κατά παρέκκλιση
της διατάξεως της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 µέρος ή το σύνολο της έκτασης που οριοθετείται µε το
τοπογραφικό διάγραµµα της προηγούµενης παραγράφου, εξαιρουµένων τυχόν εκτάσεων, δασικών, γαιών υψηλής παραγωγικότητας, αρχαιολογικών χώρων, ζωνών απαλλοτρίωσης
σιδηροδροµικών γραµµών και οδών, συµπεριλαµβανοµένου του
πλάτους αυτών ή άλλων εκτάσεων που βάσει κείµενων διατάξεων
απαγορεύεται να ενταχθούν σε επιχειρηµατικό πάρκο. Εκτάσεις
για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ανάπτυξης επιχειρηµατικού
πάρκου, στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, εξαιρούνται από την περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
και η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1
του παρόντος νόµου, για τις εκτάσεις αυτές, εκδίδεται κατά τις
οικείες διατάξεις.
Τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της
παρούσης παραγράφου µπορούν να επεκταθούν και πέραν της
άνω οριοθετηµένης εκτάσεως αποκλειστικά προς τις όµορες περιοχές που καθορίζονται στο εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο (ΓΠΣ) του πρώην Δήµου Σχηµαταρίου Βοιωτίας (ΦΕΚ
ΤΑΑΠΘ 607/31.12.2010) ως Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης, Ζώνη Χονδρεµπορίου), στις οποίες
υφίσταται Άτυπη Βιοµηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) και χρήζουν
εξυγίανσης. Η επέκταση αυτή που δεν µπορεί να υπερβεί το
τριάντα τοις εκατό (30%) του εµβαδού της έκτασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εγκρίνεται µε την κοινή υπουργική της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόµου.
3. Για την ίδρυση, τον καθορισµό και τη λειτουργία του ΕΠΕ
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους (άρθρα 41 έως
64), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο.
Άρθρο 56Β
Ρυθµίσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη
Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης
στην περιοχή Οινοφύτων του νοµού Βοιωτίας
1. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕ του προηγούµενου άρθρου συµµετέχει υποχρεωτικά ένας τουλάχιστον από
τους εξής φορείς: α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, β) Δήµος
Τανάγρας, γ) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Βιοµηχανιών
Στερεάς Ελλάδας»,
δ) Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.» και ε) Επιµελητήριο Βοιωτίας.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 53 η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠΕ του άρθρου 56Α
µπορεί να υλοποιείται τµηµατοποιηµένα και σταδιακά, κατά µέγιστο σε τέσσερα (4) διακριτά τµήµατα της έκτασης του ΕΠΕ και
αντίστοιχα σε έως τέσσερις (4) φάσεις. Στην περίπτωση αυτή η
τµηµατοποίηση, οι φάσεις, τα τµήµατα και ο προϋπολογισµός

των έργων υποδοµής κάθε φάσης περιγράφονται αναλυτικά στο
επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46. Αν η
ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠΕ υλοποιείται τµηµατοποιηµένα,
η υλοποίηση της πρώτης φάσης πραγµατοποιείται εντός των
προθεσµιών της παραγράφου 4 του άρθρου 53. H υλοποίηση
κάθε επόµενης φάσης πραγµατοποιείται εντός των προθεσµιών
της παραγράφου 4 του άρθρου 53, µε ηµεροµηνία έναρξης της
υλοποίησης την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων Υποδοµής της παραγράφου 3
του άρθρου 53, για κάθε προηγούµενη φάση. Ο αναλυτικός χρονικός προγραµµατισµός καθορίζεται στο εγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46. Η κατασκευή
κεντρικής µονάδας καθαρισµού αποβλήτων περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη φάση.
3. Στην περίπτωση τµηµατοποιηµένης υλοποίησης και λειτουργίας του ΕΠΕ, ως προς το µετοχικό κεφάλαιο ισχύουν τα εξής:
Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να αυξάνει το µετοχικό της κεφάλαιο:
α) Με την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 5 του άρθρου 46 το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ δεν
µπορεί να είναι µικρότερο του ένα τοις εκατό (1%) του απαιτούµενου συνολικού προϋπολογισµού των έργων υποδοµής (µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), όπως αυτά περιγράφονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46.
β) Τµηµατικά σε δύο (2) φάσεις στους κατωτέρω χρόνους
κατά το υπόλοιπο ποσό, ώστε το σύνολο του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΝΕΠ να µην είναι µικρότερο του
δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού των έργων υποδοµής (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), του πρώτου τµήµατος και
φάσης ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46, εκ του οποίου ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) καταβάλλεται σε µετρητά:
(1) εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 47 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),
(2) εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης
της έγκρισης της πράξεως εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης (παράγραφος 3β του άρθρου 52 του παρόντος νόµου) στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4%).
γ) Η προθεσµία για την κάλυψη του προβλεπόµενου µετοχικού
κεφαλαίου κάθε επόµενου τµήµατος και φάσης ανάπτυξης υπολογίζεται από την έναρξη υλοποίησης κάθε αντίστοιχου τµήµατος και φάσης ανάπτυξης.
4. Η πολεοδοµική µελέτη καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ για
το σύνολο της έκτασης του ΕΠΕ, µε την επισήµανση των τµηµάτων ανά φάση ανάπτυξης σε περίπτωση τµηµατοποιηµένης υλοποίησης, και υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή εντός έτους από
τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου
47. Η πράξη εφαρµογής καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ και υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή εντός ενός (1) έτους από την δηµοσίευση της απόφασης έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης.
Στην περίπτωση τµηµατοποιηµένης ανάπτυξης και λειτουργίας
του ΕΠΕ, η ΕΑΝΕΠ µπορεί να καταρτίζει την πράξη εφαρµογής
και να την καταθέτει στην αρµόδια υπηρεσία ανά τµήµα και φάση
ανάπτυξης, οπότε η προθεσµία της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 52 υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 53 της προηγούµενης φάσης.
5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας της
κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, µη εφαρµοζόµενου του πέµπτου εδαφίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 52. Σε ειδικές περιπτώσεις συγκεκριµένων ακινήτων και αν αυτό επιβάλλεται για πολεοδοµικούς
λόγους, η εισφορά σε γη µπορεί να περιορίζεται και σε χαµηλότερο ποσοστό κατά περίπτωση, µε αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήµα των συγκεκριµένων ακινήτων. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου Χωροταξίας,
Οικισµού και Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
6. Η εισφορά σε χρήµα καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις και µπορεί να µετατραπεί, εν όλω ή εν µέρει, σε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

αντίστοιχη εισφορά σε γη µετά από αίτηµα του ιδιοκτήτη γηπέδου. Στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου
46 προβλέπεται υποχρεωτικά ο τρόπος χρησιµοποίησης ακινήτων που τυχόν προκύπτουν από την εν λόγω µετατροπή της εισφοράς σε χρήµα σε εισφορά σε γη, για τους σκοπούς της
ΕΑΝΕΠ.
7. Εφόσον επιβάλλεται από ειδικές αντικειµενικές ανάγκες πολεοδοµικής φύσης, κατά το στάδιο έγκρισης της πολεοδοµικής
µελέτης, µπορεί να περιορίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης γ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 52, µε εξαίρεση τις διατάξεις για
την υποχρέωση δηµιουργίας χώρων υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠΕ που διατηρούνται σε ισχύ. Το ελάχιστο ποσοστό
των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην περίπτωση αυτή
µπορεί να καθορισθεί συνολικά χαµηλότερο του είκοσι τοις
εκατό (20%) της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ, και συµπεριλαµβάνει χώρους εντός αυτού µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση,
εξαιρουµένων των οδών του εθνικού οδικού δικτύου, η µείωση
όµως του ποσοστού των κοινοχρήστων δεν µπορεί να υπερβαίνει
την ποσοστιαία µείωση που επέρχεται συνολικά στην εισφορά
σε γη, µε βάση την ανωτέρω περίπτωση της παραγράφου 5 του
παρόντος.
8. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου
53 και της παραγράφου 2 του άρθρου 58 ανατίθεται αποκλειστικά στην ΕΔΕΠ η διοίκηση και διαχείριση του ΕΠΕ και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της.
9. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΠ συµµετέχουν υποχρεωτικά κύριοι ή µισθωτές εκτάσεων που αντιπροσωπεύουν ποσοστό
τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής έκτασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 56Α. Στη διοίκηση της ΕΔΕΠ µπορεί
να συµµετέχουν ένας ή περισσότεροι από τους φορείς της παραγράφου 1.
10. Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδοµής και η κυριότητα των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
και εγκαταστάσεων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 48, περιέρχονται στην ΕΔΕΠ µε την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 53 για το σύνολο του ΕΠΕ
και στην περίπτωση διαπίστωσης τµηµατικής ολοκλήρωσης για
το αντίστοιχο τµήµα ή φάση που η απόφαση αυτή αφορά.
11. Σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία ειδικού σκοπού
(ΕΑΝΕΠ) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.
3982/2011 (Α’ 143), για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου
των άρθρων 56Α και 56Β του ίδιου νόµου, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον ενός από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 56Β του
ν. 3982/2011 (Α’ 143). Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί από κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και χωρίς τη συµµετοχή των φορέων αυτών.
12. Η Εταιρεία Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) του Επιχειρηµατικού Πάρκου των άρθρων 56Α και 56Β του ν. 3982/2011 (Α’ 143) ιδρύεται
σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την ίδρυση της
ΕΑΝΕΠ και µέχρι εννέα (9) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 58 και τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 56Β του ν. 3982/2011 (Α’ 143).
13. Σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, η ανώνυµη εταιρεία της παραγράφου
11 υποβάλλει στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης αίτηση
για την έγκριση
ανάπτυξης του ΕΠΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 και στο άρθρο 47 µε
την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 56Α και 56Β του
ν.
3982/2011 (Α’ 143). Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
14. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου 13,
λύεται και παύει να έχει αρµοδιότητες η Εταιρεία Διαχείρισης
(ΕΔΕΠ) του Επιχειρηµατικού Πάρκου, εφόσον έχει ιδρυθεί κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 12 του παρόντος.
15. Εάν παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε από τις προθεσµίες
των παραγράφων 11 και 13 του παρόντος , το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να δηµοσιεύσει πρόσκληση εκδή-
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λωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και
εκτέλεση των έργων υποδοµής Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 56 του ν.
3982/2011, εντός της περιοχής της παραγράφου 1 του άρθρου
56Α του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 112/2012 (Α’ 197)
Στο π.δ. 112/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’,
καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Α’,
αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Δ’, και αποκτούν
το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του
τεχνίτη υδραυλικού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5
παρ. 11 του ν. 3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην
Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του
άρθρου 159 του ν. 3852/2010 (Α’87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.»
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 113/2012 (Α’ 198)
Στο π.δ. 113/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) οι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο
τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Β’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών
φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Β’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των
περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ), µετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή µηχανηµάτων έργου µε σχετική αίτηση/υπεύθυνη
δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’, και
αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του βοηθού χειριστή µηχανηµάτων έργου, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του
ν. 3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην
περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’της παρ. 1 του
άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α’87), το οποίο και
συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.»
Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 114/2012 (Α’ 199)
Στο π.δ. 114/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
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αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’,
καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Α’,
αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας
του
τεχνίτη
εγκαταστάσεων
καύσης
µε
αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Δ’, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη εγκαταστάσεων
καύσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν.
3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην
περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του
άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α’87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.»
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται παράγραφοι 2Α και 2Β ως εξής:
«2Α. Άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το
π.δ.
511/1977 (Α’ 162) και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2, θεωρούνται, εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει αίτηση έως τις 30.6.2020, συνοδευόµενη
από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου τετραπλάσιου από το
προβλεπόµενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και από στοιχεία που τεκµηριώνουν προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως εξής:
α) βεβαίωση υπηρεσίας από αντίστοιχο εργοδότη,
β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, αντίγραφα
εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, η οποία για κάθε τιµολόγιο αναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσης και τον αριθµό του τιµολογίου, για την παροχή υπηρεσιών
εγκατάστασης-συντήρησης καυστήρων υγρών καυσίµων.
Στη συνέχεια οι άδειες αυτές θεωρούνται κάθε οκτώ (8) έτη,
σύµφωνα µε το άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το
δικαίωµα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος που αφορούν
αποκλειστικά τα υγρά καύσιµα.
2Β. Αν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της
παραγράφου 2Α, η άδεια ανακαλείται και, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας του παρόντος, οφείλει να εφοδιαστεί µε τη νέα
άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, η οποία εκδίδεται µετά την υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή
εξέταση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 7. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει
το παράβολο που καθορίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφου 13
και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).»
4. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων
υγρών καυσίµων, καθώς και όσοι εµπίπτουν στην παράγραφο 2Β,
µε προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στις εγκαταστάσεις
καύσης αερίων καυσίµων, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, ύστερα από εξετάσεις.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 115/2012 (Α’ 200)
1. Στο π.δ. 115/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην
Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό από τον
Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του
άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α’87), το οποίο και συν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.»
β. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου
12 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Β,
καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Β’,
αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), µετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη
µηχανικού εγκαταστάσεων µε σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α’, και αποκτούν
το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του
τεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.»
γ. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου
18 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών
της περίπτωσης (Ι), αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), µετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη
οξυγονοκολλητή ή/ και ηλεκτροσυγκολλητή µε σχετική αίτηση/
υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α’, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν.
3982/2011.»
2. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 115/2012 αναφέρονται οι λέξεις «απολυτηρίου γυµνασίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης».
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1/2013 (Α’ 3)
Στο π.δ. 1/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες σήµερα δεν λειτουργούν και οι
οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων,
οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή
των σχολών του Παραρτήµατος Α’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ψυκτικού µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Δ’, και αποκτούν
το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του
τεχνίτη ψυκτικού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ.
11 του ν. 3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην
Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του
άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α’87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 108/2013 (Α’ 141)
Στο π.δ. 108/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίστανται ως εξής:
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«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται
στο Παράρτηµα Δ’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται
ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Δ’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α’, και αποκτούν
το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του
τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.»
2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων
εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της του παραρτήµατος Δ’, αντίστοιχης ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την
απαιτούµενη προϋπηρεσία.»
3. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7
αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται
στο Παράρτηµα Δ’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται
ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του παραρτήµατος Δ’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και
επιγραφών µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγµα της οποίας
παρέχεται στο Παράρτηµα Α’, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011.»
4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων
εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της του Παραρτήµατος Δ’, αντίστοιχης ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την
απαιτούµενη προϋπηρεσία.»
5. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9
αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται
στο Παράρτηµα Δ’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται
ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Δ’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, µε
αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγµα της οποίας παρέχεται στο
Παράρτηµα Α’, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011.»
6. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2Α του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων
εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της του Παραρτήµατος Δ’, αντίστοιχης ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την
απαιτούµενη προϋπηρεσία.»
7. Στο άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην
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Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν, από τον
Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του
άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87), το οποίο και
συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας».
Άρθρο 18
Θητεία µελών εξεταστικών επιτροπών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της 411/14/Φ.Γ.9.6.4./ 2013 κοινής
απόφασης των Υπουργών Eσωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
(Β 21), η παρ. 2 του άρθρου 2 της 10574/661/Φ.Γ.9.6.4/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β 2190) και η παρ. 2 του άρθρου 2 της 10169/639
/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας (Β 1983) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται για θητεία
δύο (2) ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί µία φορά, για ίσο
χρόνο. Η ιδιότητα του µέλους της εξεταστικής επιτροπής µπορεί
να αποκτηθεί ξανά µε την πάροδο δύο (2) ετών. Ο περιορισµός
του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αδυναµίας
εξεύρεσης νέων µελών µε τα κατάλληλα σχετικά προσόντα και
ο εκ νέου διορισµός των µελών πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά
αιτιολογηµένος. Η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή αν αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί, χάσει
την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε ως µέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και για λόγο αναγόµενο στην πληµµελή
άσκηση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση, η
πράξη αντικατάστασης πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογηµένη.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της 7667/520/ Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β 1447) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται για θητεία
δύο (2) ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί µία φορά για ίσο
χρόνο. Η ιδιότητα του µέλους της εξεταστικής επιτροπής µπορεί
να αποκτηθεί ξανά µε την πάροδο δύο (2) ετών. Ο τελευταίος περιορισµός, δηλαδή η απαιτούµενη πάροδος των δύο (2) ετών,
δεν ισχύει σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης νέων µελών µε
τα κατάλληλα σχετικά προσόντα και ο εκ νέου διορισµός των
µελών πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογηµένος. Η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή αν αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα βάσει
της οποίας ορίστηκε ως µέλος της εξεταστικής επιτροπής,
καθώς και για λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογηµένη. Κατ’
εξαίρεση, η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θητείας
του είναι δυνατή, αν το νέο µέλος είναι κάτοχος του πιστοποιητικού κατηγορίας Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 303/2008 ή του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2067 και αντικαθιστά µέλος που δεν διαθέτει το
εν λόγω πιστοποιητικό.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17)
Στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «εκτός σεισµών.» διαγράφονται.
2. Στην παράγραφο 3 η λέξη «ολοσχερώς» διαγράφεται.
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Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 (Α’ 68)
Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 3325/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4155/2013 (Α’ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιµοποιείται ο ίδιος µηχανολογικός εξοπλισµός ή ίδιου τύπου και ίσης
ή µικρότερης ισχύος µηχανολογικός εξοπλισµός και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας ή εφόσον πρόκειται
για καθετοποίηση της µονάδας, χωρίς να αλλάζει ο βαθµός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης αθροιστικά.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 173)
για τη διακίνηση και αγορά προϊόντων
Στο ν. 4177/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. H παράγραφος 4 του άρθρου 20, όπως έχει αντικατασταθεί
µε την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4413/2016 (Α’ 148), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγράφου 3 ο
έλεγχος διενεργείται και µε ειδικά µετασκευασµένο για το σκοπό
αυτόν αυτοκινούµενο όχηµα µε συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση στον ελεγχόµενο.
Κατά την αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόµενο για το
διενεργηθέντα έλεγχο, δεν παρέχονται ο αριθµός κυκλοφορίας
και τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του οχήµατος, τα στοιχεία
ταυτότητας των ελεγκτών, η ηµεροµηνία και η ώρα ελέγχου που
αποτυπώνονται στην εκτύπωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης, καθώς και ο αριθµός και η ηµεροµηνία της σχετικής απόδειξης εσόδου, στοιχεία τα οποία διατίθενται µόνο στις
εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, κατά την εξέταση των υποθέσεων, για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των στοιχείων
του εν λόγω ελέγχου.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και ο προσδιορισµός της ταυτότητας του ελεγχόµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων, µέσω του
ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS), δεν αµφισβητούνται για οποιονδήποτε λόγο και προσβάλλονται µόνο για
λόγους πλαστότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι προδιαγραφές του
ειδικού οχήµατος, του συστήµατος µέτρησης του όγκου του παραλαµβανόµενου καυσίµου και του ηλεκτρονικού συστήµατος
εντοπισµού θέσης (GPS) για την απόδειξη της ακριβούς θέσης
και την ταυτοποίηση του ελεγχόµενου πρατηρίου, καθώς και οι
διαδικασίες ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσηµων έντυπων στοιχείων που δηµιουργούνται
κατά τον έλεγχο, το µέγιστο ανεκτό σφάλµα του µετρητικού συστήµατος που χρησιµοποιείται, τα προγράµµατα εκπαίδευσης
των ελεγκτών, η έγκριση της τεχνικής τους επάρκειας, η αποζηµίωσή τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις
έχουν επιβληθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου,
ενώπιον του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από το ΣΔΟΕ, και ενώπιον του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του
οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4302/2014 (Α’ 225)
Στον ν. 4302/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Το τµήµα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Μητρώων του
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Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής (κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες) µπορεί να εγκαθίστανται σε περιοχές
εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων σύµφωνα µε τους
όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος, εφόσον δεν
υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής
κατά τις κείµενες διατάξεις. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής ισχύουν οι όροι δόµησης των βιοµηχανικών κτηρίων. Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εµπορικές αποθήκες και όχι
βιοµηχανικά κτίρια, επιτρέπεται η εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής µε τους όρους δόµησης που ισχύουν για
τις εµπορικές αποθήκες. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής
του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της περίπτωσης β’ του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες –
συµπληρωµατικές δραστηριότητες της περίπτωσης β’ του άρθρου
1, εξαιρουµένων των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόµενης θερµοκρασίας σε ψυγεία».
ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
Άρθρο 23
Τροποποίηση Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της
Διαχείρισης Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
Το καταστατικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο
κείµενο µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), τροποποιείται
ως εξής:
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ του άρθρου 1 του Καταστατικού
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μπορεί, επίσης, να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των γραφείων των γενικών και ειδικών γραµµατέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι
φορείς αυτοί, καθώς και τις ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος
την Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των
εποπτευόµενων φορέων του.»
2. Στο άρθρο 1 του Καταστατικού προστίθεται περίπτωση ιζ’ ως
εξής:
«ιζ) Μπορεί να υποστηρίζει φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και ιδίως Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά τους
πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων που χρηµατοδοτούνται από
το συγχρηµατοδοτούµενο ή εθνικό σκέλος του Προγράµµατος
Δηµόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράµµατα ή από άλλους πόρους.»
3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το προσωπικό που αποσπάται από το δηµόσιο ή ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 37
του ν. 4314/2014 (Α’ 265).»
4. Η περίπτωση ζ’ του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. σε φορείς
εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών και των Κοινών Γραµµατειών των
ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ν. 4314/2014 καθώς
και των υπηρεσιών συντονισµού, εφαρµογής ή διαχείρισης άλλων
συγχρηµατοδοτούµενων ενωσιακών και διεθνών προγραµµάτων
ως εξής:
αα) σε φορείς ή υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α’ 224),
ββ) σε οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού
και στα νοµικά τους πρόσωπα για την υποστήριξη στο σχεδιασµό,
τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηµατοδοτούνται
από το συγχρηµατοδοτούµενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η απόσπαση γίνεται κατά
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παρέκκλιση των διατάξεων για το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας
του ν. 4440/2016 και έχει διάρκεια έως πέντε (5) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της υποστήριξης έως
πέντε (5) έτη. Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου και του φορέα υποδοχής, η
οποία υποβάλλεται προς το Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. για τη σύµφωνη
γνώµη του. Αν απαιτείται άρση υφιστάµενης απόσπασης, αυτή περιλαµβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούµενου εδαφίου. Η δαπάνη µισθοδοσίας του αποσπώµενου προσωπικού
βαρύνει τον φορέα υποδοχής,
γγ) σε φορείς ή υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές που εξαιρούνται από το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, σύµφωνα µε το άρθρο
19 του ν. 4440/2016, µέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3 %) του
συνόλου του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της
Εταιρείας. Η απόσπαση έχει διάρκεια έως πέντε (5) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης έως πέντε (5) έτη και πραγµατοποιείται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του
αρµόδιου για τον φορέα υποδοχής Υπουργού, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου και του φορέα υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. για τη σύµφωνη γνώµη του,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις. Αν απαιτείται
άρση υφιστάµενης απόσπασης, αυτή περιλαµβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούµενου εδαφίου. Η δαπάνη µισθοδοσίας του αποσπώµενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα
υποδοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.»
5. Η περίπτωση η’ του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Για τη στήριξη των αστικών αρχών που υλοποιούν Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), οι οποίες ανήκουν σε Ο.Τ.Α.
α’ βαθµού της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται η απόσπαση έως
δύο (2) υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ανά αστική αρχή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ενιαίου συστήµατος κινητικότητας του ν. 4440/2016, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση της αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήµου, µε
την οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα. Η απόσπαση των επιλεγέντων υπαλλήλων γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από
αίτηση της αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήµου στο Δ.Σ. της
ΜΟΔ Α.Ε. για τη σύµφωνη γνώµη του. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται µπορούν να καταλάβουν θέση ευθύνης Προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα και
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις που διέπουν το φορέα που αποσπώνται. Η απόσπαση διαρκεί
µέχρι τη λήξη της υλοποιούµενης ΟΧΕ και η δαπάνη µισθοδοσίας
και τυχόν επιδόµατος θέσης ευθύνης βαρύνει τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε..»
Άρθρο 24
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων
Ήσσονος Σηµασίας
Στον ν. 4314/2014 (Α’ 265) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 31 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«31. Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων
Ήσσονος σηµασίας: το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπου κα- ταχωρίζονται τα δεδοµένα
που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης, όπως αυτή περιγράφεται
στους Κανονισµούς Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας
(ΕΕ) 1407/2013, 1408/2013, 717/2014 και 360/2012 της Επιτροπής.»
2. Μετά το άρθρο 57 προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ τηρεί
Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης για την παρακολούθηση της τήρησης
των Κανονισµών Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΕΕ)
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1407/2013, 1408/2013, 717/2014 και 360/2012 της Επιτροπής.
2. Η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος της παραγράφου
1 για την καταχώριση και τον έλεγχο σώρευσης των ενισχύσεων
ήσσονος σηµασίας είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων
που τις χορηγούν, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης.
3. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ διασφαλίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης του εν λόγω συστήµατος µε
το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων της
υποπαραγράφου Β’8 του
ν. 4152/2013 (Α’107).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία
του.»
Άρθρο 25
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις
1. Στο άρθρο 33 του ν. 4314/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Μετά το πέµπτο εδάφιο της υποπαραγράφου β.3 της παραγράφου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μέχρι τη δηµιουργία του λογαριασµού παρακατάθεσης στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
και τα εποπτευόµενα από αυτούς νοµικά πρόσωπα εφαρµόζονται
οι υποπαράγραφοι β.1 και β.2 της παραγράφου 3. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για τις εντοπισθείσες
πριν από την έναρξη ισχύος αυτής µη επιλέξιµες δαπάνες».
β) Μετά την παράγραφο 4 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7
ως εξής:
«5. Αν οι Αρµόδιες Αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία κατά την υλοποίηση δράσεων ή πράξεων
που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη επιχορήγησης ή
χρηµατοδότησης, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του
λήπτη της επιχορήγησης ή της χρηµατοδότησης, όταν αυτός διαφέρει από το δικαιούχο της δράσης ή της πράξης. Η πράξη καταλογισµού εκδίδεται µε απόφαση του αρµόδιου, κατά περίπτωση,
οργάνου.
6. Αν οι Αρµόδιες Αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των
δοµών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στο
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής» της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,
από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος των ανωτέρω δοµών,
µε απόφαση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου. Η ρύθµιση
του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και αν έχει διαπιστωθεί
παρατυπία του προηγούµενου εδαφίου και δεν έχει εκδοθεί απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση.
7. Δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβάλλονται σε δαπάνες
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 σε συνέχεια διαπίστωσης παρατυπιών στο πλαίσιο ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, οι οποίες, όπως αποτυπώνονται
στις σχετικές εκθέσεις ελέγχου της, αφορούν ελλείψεις ή εσφαλµένη εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου από
τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης και όχι παρατυπία εκ µέρους
του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης, δεν οδηγούν σε ανάκτηση
των σχετικών ποσών από το δικαιούχο της ενίσχυσης.
Η ρύθµιση της παρούσας εφαρµόζεται αν:
α. έχει διαπιστωθεί παρατυπία του προηγούµενου εδαφίου και
δεν έχει εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση,
β. έχουν εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση.
Ο αρµόδιος φορέας διαχείρισης µπορεί, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσει από την Αρχή Ελέγχου την εξέταση της σχετικής
σύστασης επιβολής δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης
που αναφέρεται στην έκθεση οριστικών αποτελεσµάτων και την
ανάκληση του σκέλους της απόφασης που αφορά την ανάκτηση,
αν αυτή επιβλήθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο
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πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Η Αρχή Ελέγχου εξετάζει τη συνδροµή των προϋποθέσεων
του πρώτου εδαφίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το αίτηµα
και είτε εκδίδει απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης, χωρίς ανάκτηση, είτε ανακαλεί το σκέλος της απόφασης που αφορά την
ανάκτηση, διαφορετικά απορρίπτει το αίτηµα. Τα ποσά των ανωτέρω δηµοσιονοµικών διορθώσεων µειώνουν το συνολικό όριο
πληρωµών από εθνικούς πόρους του φορέα χρηµατοδότησης
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους.
Από την υποβολή εµπρόθεσµου αιτήµατος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, µέχρι την έκδοση απόφασης της Αρχής Ελέγχου επ’ αυτού, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης
ανάκτησης την οποία αφορά το αίτηµα».
2. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.
4314/2014, οι αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση, που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε βάρος της δικαιούχου ΕΕΤΑΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της
ανωτέρω δράσης, ανακαλούνται αυτοδίκαια και παύει η διαδικασία είσπραξης των σχετικών ποσών. Στη συνέχεια, το αρµόδιο
όργανο εκδίδει νέες αποφάσεις σε βάρος των δοµών σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014.
Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014
Στο ν. 4314/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου
7 του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να
απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ της παραγράφου 5 του παρόντος.»
2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
τοποθετείται ο Προϊστάµενος της ΕΑΣ και οι Προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των µονάδων τους, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παραπάνω διαδικασίας. Αντίστοιχα, µε απόφαση του
Προέδρου της Μ.Ο.Δ. ΑΕ τοποθετούνται οι προϊστάµενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Οι ανωτέρω προϊστάµενοι τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για θητεία πέντε (5) ετών, στη
λήξη της οποίας οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.
β) Οι προϊστάµενοι που είχαν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3614/2007 ή του παρόντος νόµου ή µε ειδικές διατάξεις και
δεν τοποθετηθούν ως προϊστάµενοι κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας της παραγράφου 2, τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή του Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
αντίστοιχα, που εκδίδεται συνεκτιµώντας τη σχετική αίτησή τους
και τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε θέση στελέχους στην υπηρεσία
όπου υπηρετούσαν ως προϊστάµενοι ή σε άλλη Ειδική Υπηρεσία
του άρθρου 4 ή στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., εφαρµοζοµένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
36 του παρόντος, εξαιρουµένου του επιδόµατος ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζεται µετά από κάθε προκήρυξη της παραγράφου 2 για
τους υπαλλήλους που δεν επιλέγονται εκ νέου ως προϊστάµενοι.»
3. Στο άρθρο 41 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Για το σύνολο του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Κοινών Γραµµατειών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της
περιόδου 2014 – 2020, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου προηγούµενη απασχόληση».
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 αναριθµείται σε παράγραφο
7.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία, µε
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης εγκρίνονται οι προκη-

ρύξεις και προσκλήσεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 13. Η σύµφωνη γνώµη αφορά στην τήρηση των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων και στη χρήση του ΠΣΚΕ. Στις προκηρύξεις
και προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιµες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι
προθεσµίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 πριν από τη φράση «Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων» προστίθεται η λέξη «Γενική».
7. Στο άρθρο 53Α προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της ΕΥ - ΧΜ
ΕΟΧ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία
που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώσεις
για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται σε συλλογική απόφαση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η αποζηµίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται
από τη ΜΟΔ Α.Ε. και να καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια του
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ ή από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου δύναται
να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για
τα ΤΕΠ ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για τα ΠΕΠ και ύστερα
από εισήγηση των αρµόδιων διαχειριστικών αρχών συγκροτείται
η επιτροπή παρακολούθησης για κάθε ΕΠ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα µέλη και οι αναπληρωτές τους.»
Άρθρο 27
Πληρωµές του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν.4270/2014
(Α’ 143) µπορεί να ορίζεται υπεύθυνος λογαριασµού ή εισηγητής
για την εκκαθάριση υπάλληλος άλλης, εκτός της αρµόδιας για την
πληρωµή, υπηρεσίας ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα που απασχολείται µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται παράλληλα µε τα
κύρια καθήκοντα του υπαλλήλου µε εντολή του Προϊσταµένου
του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.
3528/2007 (Α’ 26) και δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε άλλη ιεραρχική
σχέση.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την 1η.1.2018.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11, 18
και 20 του ν. 4399/2016
Στον ν. 4399/2016 (Α’ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας µεγάλης επιχείρησης µε τον όρο ότι
οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων
ενεργητικού που συνδέονται µε τη δραστηριότητα που πρόκειται
να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούµενων
οικονοµικών ετών.»
2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
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«β) επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή
της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε µετεγκατάσταση στην
επιχειρηµατική εγκατάσταση στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η
αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν δεσµεύονται ότι δεν θα το πράξουν µέσα σε περίοδο δύο (2) ετών
µετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση. Ως «µετεγκατάσταση» ορίζεται η µεταφορά της
ίδιας ή παρεµφερούς δραστηριότητας ή µέρους αυτής από επιχειρηµατική εγκατάσταση στο έδαφος συµβαλλόµενου µέρους
της συµφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηµατική εγκατάσταση στην οποία πραγµατοποιείται η ενισχυόµενη επένδυση
στο έδαφος άλλου συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας ΕΟΧ
(ενισχυόµενη εγκατάσταση).
Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική
και στην ενισχυόµενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν
µέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες
του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια
ή παρεµφερή δραστηριότητα σε µία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ.»
3. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης,
εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή έχει µισθωθεί για τον σκοπό αυτόν
για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης υπαγωγής.
Οι µισθώσεις αυτές µπορεί να καταρτίζονται και µε ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην
αντίστοιχη πλατφόρµα της Γ.Γ.Π.Σ (taxis) και το συµφωνητικό της
µίσθωσης µεταγράφεται στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηµατολόγιο αρµοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας µεταγραφής, η µίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό
σχέδιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ µε την επιφύλαξη του άρθρου 67. Οι ενισχύσεις
που παρέχονται σε κάθε φορέα δεν µπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη
επιχείρηση και τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ για το
σύνολο των συνεργαζόµενων κατά το ποσοστό συµµετοχής τους
ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.. Οι περιορισµοί αυτοί ισχύουν για
τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις τους παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοση της
απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και οµάδα δαπανών.»
5. α. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που
προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση,
παράτασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α’, µπορεί
επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, µε την
προϋπόθεση ότι τεκµηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου µέσα στη νέα προθεσµία. Το αίτηµα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω
του ΠΣΚΕ µέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσµία ολοκλήρωσης.»
β. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ
για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19.»
6. Οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να µην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριµένου ποσού της
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φορολογικής απαλλαγής, µε εξαίρεση την περίπτωση της µη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούµενα φορολογικά έτη
λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή, εναποµείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούµενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόµενο µέγιστο ετήσιο ποσό
δικαιούµενης ενίσχυσης,
ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να µην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριµένου ποσού της φορολογικής
απαλλαγής, µέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης.»
Άρθρο 29
Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 4399/2016
1. Μετά το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 προστίθεται άρθρο 27A,
ως εξής:
«Άρθρο 27A
Δεν απαιτείται δηµοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των
συλλογικών οργάνων του παρόντος, όπως των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της Επιτροπής
Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών και των γνωµοδοτικών επιτροπών αλλά απαιτείται η ανάρτηση στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
2. Η ρύθµιση της παραγράφου 1 αφορά και τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρµογής των νόµων 3908/2011 (Α’ 8) και
3299/2004 (Α’ 261). Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016 (Α’ 117).
Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 65 και 67
του ν. 4399/2016
Στον ν. 4399/2016 (Α’ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις α’ και β’της παραγράφου 2 του άρθρου 65
αντικαθίστανται ως εξής:
«α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα
δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ,
β) το επενδυτικό σχέδιο δηµιουργεί µία (1) τουλάχιστον θέση
εργασίας ανά ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ επιλέξιµου κόστους επένδυσης.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης µπορεί να κάνει
χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και να του χορηγηθεί ενίσχυση έως του
ποσού των επτά εκατοµµυρίων (7.000.000) ευρώ:
α. µε βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,
για το σύνολο των δαπανών της παραγράφου 1 του άρθρου 66,
β. µε βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες της παραγράφου 2 του άρθρου
66. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της
φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση της
υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρµόδιο όργανο ελέγχου και η δικαιούµενη ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 20.»
Άρθρο 31
Κατάργηση διάταξης του άρθρου 71 του ν. 4399/2016
Η περίπτωση ιγ’ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4399/2016
καταργείται.
Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82
του ν. 4399/2016
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 78 αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν.
3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον
κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά µε άλλο κίνητρο, έχουν εφαρµογή αναλόγως οι υπο περιπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 20.»
2. H παράγραφος 2 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ.
33/2011 (Α’ 83), που πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 (Α’ 8) από τις 30 Ιουνίου 2011
µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2011, καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις
που προβλέπονται στην 2/88585/0022/21.12.2012 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).»
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85
του ν. 4399/2016
Στον ν. 4399/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν εκδοθεί µέχρι την 31η
Μαρτίου 2019 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για τη δήλωση τήρησης των µακροχρόνιων
υποχρεώσεων µέχρι την 31η Ιουλίου 2019. Σε κάθε περίπτωση,
ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν από την εκταµίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που
πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία αυτή.»
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι λέξεις «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3 της
41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2589) αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός
εξαετίας». Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής µπορεί να εφαρµόζεται αναλόγως η
20283/3.5.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’1518) πλην της παραγράφου 5
αυτής.»
3. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στην 26226/3.3.2017
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν ποσά πλέον Φ.Π.Α. και έχουν
εφαρµογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Τα
µηνιαία όρια αποζηµιώσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 5 της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400.00) ευρώ.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 14Β
του ν. 3908/2011
Στο τέλος της παρ. Δ’ του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 (Α’
8) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ορίζονται δικαιολογητικά, όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτηµάτων τροποποίησης µετά την
έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων».
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τα επενδυτικά σχέδια
των νόµων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011
1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α’ 81) και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί
αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, οφείλουν, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να
υποβάλουν αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του

νόµου αυτού µε γνωστοποίηση του βαθµού υλοποίησης του
επενδυτικού έργου τους.
2. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), το ενισχυόµενο
ποσό που αφορά έργα σύνδεσης µε το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µειώνεται στην περίπτωση και κατά
το ποσοστό συµµετοχής έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριµένης ισχύος, µε αντίστοιχη αναµόρφωση του συνολικού
ενισχυόµενου ποσού, ύστερα από αίτηση του φορέα της επένδυσης.
3. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα επενδυτικά σχέδια της προηγούµενης παραγράφου επιστρέφεται κατά το ανωτέρω ποσοστό ή συµψηφίζεται µε υπολειπόµενο προς καταβολή
ποσό ενίσχυσης στον φορέα, εντόκως, ύστερα από αίτησή του.
Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας επιµερισµού του κόστους µεταξύ του φορέα της επένδυσης και του έτερου παραγωγού µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 9
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κανονισµού 271/2008 της
Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2008.
4. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011
(Α’88) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Αν έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι µεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται µε την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης, επιστρέφεται άτοκα το υπερβάλλον ποσό, µέσα σε
έναν (1) µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στον
φορέα της επένδυσης.
Με την κατάθεση στην αρµόδια υπηρεσία των σχετικών παραστατικών πληρωµής του επιστρεφόµενου ποσού αποδεσµεύεται
η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.
Σε περίπτωση µη επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού,
µέσα στην προθεσµία του ενός (1) µηνός, καταπίπτει µερικώς και
κατά το οφειλόµενο ποσό η εγγυητική επιστολή.»
5. Οι διατάξεις του π.δ. 35/2011 έχουν ανάλογη εφαρµογή και
για επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004.
Άρθρο 36
Ταµεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΤΧΕΣ)
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ιδρύονται Ταµεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΤΧΕΣ).
Η χρηµατοδότηση των ΤΧΕΣ πραγµατοποιείται από το εθνικό ή
το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµόσιων
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα κεφάλαια των ΤΧΕΣ τοποθετούνται σε νεοϊδρυθέντα Ταµεία Επιχειρηµατικών Συµµετοχών εφεξής «Ταµεία» (funds). Τα «Ταµεία» αυτά αποτελούν είτε
Οργανισµούς
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του
ν. 4209/2013 (Α’ 253)
είτε Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.)
του άρθρου 7 του
ν. 2992/2002 (Α’ 54) είτε Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν.
2367/1999 (Α’261) ή αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού: α) ορίζεται η επενδυτική στρατηγική του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών (ΤΧΕΣ), β) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συµµετοχής του ΤΧΕΣ στα «Ταµεία» για την επίτευξη της επενδυτικής στρατηγικής του ΤΧΕΣ, γ) ορίζεται Διαχειριστής Οργανισµού Εναλλακτικών Επενδύσεων του ν. 4209/2013 (Α’253) ως
ανάδοχος φορέας εφαρµογής του ΤΧΕΣ, ύστερα από σχετική
συµφωνία χρηµατοδότησης, δ) συγκροτείται η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΧΕΣ µε σκοπό την παρακολούθηση της εφαρµογής
της επενδυτικής στρατηγικής του ΤΧΕΣ, το συντονισµό της υλοποίησής της και τη σύννοµη και αποτελεσµατική λειτουργία του,
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και ε) ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των µελών της
Επενδυτικής Επιτροπής για τη συµµετοχή τους σε αυτή.
4. Το Κεφάλαιο ΙΑ’( άρθρα 59, 60 και 61) µε τίτλο «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» του ν. 4399/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 59
Δικαιούχοι, υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
και επιλέξιµες δαπάνες
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος είναι οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Παραρτήµατος I του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
2. Τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν
ορίζονται µε την απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος και επιλέγονται από τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 7.
3.α. Τα υπαγόµενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται
για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
β. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της περίπτωσης α’ µπορούν να ενισχυθούν και α) για τις
δαπάνες των παραγράφων 1, 2, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για
τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
γ. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 7 του άρθρου
9, τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (ΜΔΝ),
τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγωγής
θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες
της παραγράφου 8 του άρθρου 9 και τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται
µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9.
Άρθρο 60
Είδη, εντάσεις και ύφος ενισχύσεων
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε
τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται
στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του
άρθρου 8 χορηγούνται µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως αυτά ορίζονται στην παραγράφου 1 του άρθρου 11 και για τις δαπάνες των περιπτώσεων
β’και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 59 µε βάση τα ανώτατα
ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 11.
3. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης
επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για
τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις
εκατό (100%). Το ποσοστό ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης παρέχεται
στο εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν καθεστώς.
4. Το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό
σχέδιο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών εκατοµµυρίων
(3.000.000) ευρώ, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην παρά-
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γραφο 3 του άρθρου 11.
Άρθρο 61
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος αξιολογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 14. Στα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται διοικητικός ενδιάµεσος έλεγχος και επιτόπιος τελικός έλεγχος, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 2579/1998
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2579/1998 (Α’ 31)
η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα και προστίθεται η φράση «- τη
σύσταση και τη συγκρότηση του ελληνικού συµβουλίου ανταγωνιστικότητας (national productivity board) και τη συνεργασία µε
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εθνικά συµβούλια ανταγωνιστικότητας.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967
Άρθρο 38
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Αλλοδαπές εταιρείες µπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µε αποκλειστικό
σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
4172/2013 (Α’167), και µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες: (α) συµβουλευτικού χαρακτήρα, (β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, (γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής,
προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών, (δ) κατάρτισης µελετών,
σχεδίων και συµβάσεων, (ε) διαφήµισης και µάρκετινγκ, (στ) επεξεργασίας στοιχείων, (ζ) λήψης και παροχής πληροφοριών, (η)
έρευνας και ανάπτυξης, (θ) ανάπτυξης λογισµικού, προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστηµάτων
πληροφορικής, (ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, (ια) διαχείρισης προµηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας µη συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης
µεταφορών µε ίδια µέσα, (ιβ) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού, και (ιγ) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Οι εγκαθιστάµενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός δώδεκα
(12) µηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 2 και εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόµων, εκ των οποίων ένα (1) δύναται
να είναι µερικής απασχόλησης και β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
ετησίως. Τα ως άνω µεγέθη µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί εισόδου και διαµονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε την εταιρεία και ο νόµιµος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
της τυχόν ποινικής ευθύνης του.
Η παροχή των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν συνιστά
άσκηση πραγµατικής διοίκησης στην Ελλάδα κατά το άρθρο 4
της παρ. 4 του ν. 4172/2013, από την εγκαθιστάµενη αλλοδαπή
εταιρεία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (Α’
167) δεν εφαρµόζονται.»
Άρθρο 39
1. Το άρθρο 6 του α.ν. 89/1967 αναριθµείται σε άρθρο 8 και
προστίθενται νέα άρθρα 6 και 7 ως εξής:
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«Άρθρο 6
1. Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 και ηµεδαπές εταιρείες που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος σύµφωνα µε το άρθρο
4, µπορούν να λάβουν τις ενισχύσεις της παραγράφου 2, εφόσον: α) αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών είτε ως προς τις
επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν
ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο (2) έτη µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις
ίδιες ή άλλες εταιρείες του οµίλου στον οποίο ανήκουν και β) από
τη νέα δραστηριότητα δηµιουργείται ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όπως ορίζεται ανά κατηγορία
παρεχόµενων υπηρεσιών και χορηγούµενων ενισχύσεων στην
απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28.6.2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα, πριν την
υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι
πριν την 1.1.2019, ηµεροµηνία κατά την οποία προσµετρώνται
και τα δύο (2) τελευταία έτη.
Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ισχύουν και για τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και ηµεδαπές
εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου
κατά το άρθρο 4, εφόσον αυτές αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα από την οποία δηµιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης,
κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται µε την απόφαση της παραγράφου
2 του άρθρου 1 ή την τροποποίηση αυτής κατόπιν υποβολής
συµπληρωµατικού αιτήµατος στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
2. Στις εταιρείες της παραγράφου 1 µπορεί να χορηγούνται,
σωρευτικά ή διαζευκτικά, ενισχύσεις των παρακάτω κατηγοριών:
α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική
θέση και ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 και 33
του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014.
Επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι µισθολογικές δαπάνες για µέγιστη περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την πρόσληψη
εργαζοµένου, ο οποίος:
αα) δεν είχε κανονική αµειβόµενη εργασία κατά τους προηγούµενους έξι (6) µήνες, ή
ββ) δεν έχει συµπληρώσει δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση
εκπαίδευσης µε πλήρες ωράριο και δεν είχε προηγουµένη κανονική αµειβοµένη απασχόληση, ή
γγ) είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, ή
δδ) ζει µόνος έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσότερων
µελών, ή
εε) έχει αναγνωρισθεί ως εργαζόµενος µε αναπηρία βάσει της
εθνικής νοµοθεσίας.
Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και
να συνεπάγεται αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση µε το µέσο όρο του δωδεκαµήνου.
Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων της οικείας επιχείρησης σε σχέση µε τον
µέσο όρο του δωδεκαµήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις
πρέπει να έχουν µείνει κενές από αποχώρηση εργαζόµενων για
λόγους που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση ή λόγω απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω προηγούµενης κατάργησης θέσεων εργασίας.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις
εκατό (50%) επί των επιλέξιµων δαπανών. Εταιρεία δεν µπορεί
να λαµβάνει για τους ίδιους εργαζοµένους άλλη ενίσχυση επί
των µισθολογικών δαπανών της περιόδου των πρώτων δώδεκα
(12) µηνών από την πρόσληψη εκάστου.
Με την απόφαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός προσλήψεων και το ανώτατο ποσό
µισθολογικού κόστους ανά εργαζόµενο, για τα οποία η εταιρεία
µπορεί να λαµβάνει την ανωτέρω ενίσχυση, καθώς και η ένταση

ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχοµένων υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ετησίως, αθροιζόµενη µε άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαµβάνει η επιχείρηση
όπως αυτή νοείται στον Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014, για πρόσληψη
εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση.
β) Ενισχύσεις για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014.
Η ενίσχυση χορηγείται για προγράµµατα που διοργανώνονται
από το νοµικό πρόσωπο για την εκπαίδευση του προσωπικού σε
σχέση µε τη νέα δραστηριότητα. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για
επαγγελµατική κατάρτιση που πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε τα εθνικά υποχρεωτικά
πρότυπα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες είναι:
αα) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες
κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συµµετέχουν στην επαγγελµατική
κατάρτιση,
ββ) τα έξοδα µετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων,
γγ) υλικά και εφόδια που σχετίζονται άµεσα µε το έργο,
δδ) οι δαπάνες συµβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση µε το
έργο επαγγελµατικής κατάρτισης,
εε) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευοµένων και γενικές
έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, µισθώµατα, γενικά
έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στην επαγγελµατική κατάρτιση.
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50 % επί
των επιλέξιµων δαπανών, και η εταιρεία δεν µπορεί να λαµβάνει
άλλη ενίσχυση για το ίδιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Με την απόφαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες η επιχείρηση
µπορεί να λαµβάνει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά
κατηγορία δαπάνης. Η χο- ρηγούµενη ενίσχυση ανά έργο επαγγελµατικής κα- τάρτισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.
γ) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύµφωνα µε
το άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014.
Η παρούσα κατηγορία ενισχύσεων παρέχεται σε εταιρείες που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Το ενισχυόµενο µέρος
του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εµπίπτει πλήρως σε
µία από τις ακόλουθες κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στον
ανωτέρω Κανονισµό: βιοµηχανική έρευνα, πειραµατική ανάπτυξη, µελέτες σκοπιµότητας.
Οι επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και
ανάπτυξης αφορούν συγκεκριµένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:
αα) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο
έργο,
ββ) δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισµού, εφόσον και για
όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το έργο. Για τα κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνον οι
δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου,
οι οποίες υπολογίζονται µε βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές
αρχές,
γγ) δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει, καθώς και δαπάνες για
συµβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για το έργο,
δδ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άµεσο αποτέλεσµα του έργου,
εε) δαπάνες για τη διεξαγωγή µελετών σκοπιµότητας.
Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιµων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) για βιοµηχανική
έρευνα, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για πειραµατική ανάπτυξη
και πενήντα τοις εκατό (50%) για µελέτες σκοπιµότητας. Η εταιρεία δεν µπορεί να λαµβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο
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έρευνας και ανάπτυξης.
Με την απόφαση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6, καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες η εταιρεία
µπορεί να λαµβάνει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά
κατηγορία έρευνας και κατηγορία δαπάνης, καθώς και η ένταση
ενίσχυσης κατά κατηγορία έρευνας.
Η χορηγούµενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόµενη
µε άλλες κρατικές ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης που λαµβάνει η επιχείρηση όπως αυτή νοείται στον Κανονισµό (ΕΕ)
651/2014, δεν µπορεί να υπερβαίνει, για έργα που αφορούν κυρίως βιοµηχανική έρευνα τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000)
ευρώ ανά έργο, για έργα που αφορούν κυρίως πειραµατική ανάπτυξη τα δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ ανά έργο
και για µελέτες σκοπιµότητας και προετοιµασίας ερευνητικών
δραστηριοτήτων τα επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες
(7.500.000) ευρώ ανά µελέτη.
δ) Ενίσχυση δαπανών µισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1407/2013.
Ενισχυόµενες δαπάνες είναι:
αα) Οι µισθολογικές δαπάνες για µέγιστη περίοδο δώδεκα (12)
µηνών από την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζοµένου. Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να αντιπροσωπεύει αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων της οικείας
επιχείρησης, σε σχέση µε τον µέσο όρο του δωδεκαµήνου. Όταν
η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού
των εργαζοµένων της οικείας επιχείρησης σε σχέση µε τον µέσο
όρο του δωδεκαµήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις πρέπει να έχουν µείνει κενές από αποχώρηση εργαζόµενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση ή λόγω νόµιµης
απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω προηγούµενης
κατάργησης θέσεων εργασίας.
ββ) Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισµού και λογισµικού συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται άµεσα µε
τη νέα δραστηριότητα.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις
εκατό (50%) επί των επιλέξιµων δαπανών. Το νοµικό πρόσωπο
δεν µπορεί να λαµβάνει άλλη ενίσχυση για τους ίδιους εργαζοµένους επί των µισθολογικών δαπανών της περιόδου των δώδεκα (12) πρώτων µηνών από την πρόσληψη εκάστου, καθώς και
για τις ίδιες δαπάνες αγοράς εξοπλισµού και λογισµικού.
Με την απόφαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6, καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες χορηγείται η
παραπάνω ενίσχυση, καθώς και η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η χορηγούµενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή, αθροιζόµενη
µε άλλες ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί από το κράτος, βάσει
του προαναφερόµενου Κανονισµού, στην ενιαία επιχείρηση,
όπως ορίζεται στον ίδιο Κανονισµό, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονοµικών ετών.
3. Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται µε τη µορφή επιχορήγησης, που συνίσταται σε παροχή χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών και προσδιορίζεται
ως ποσοστό επ’ αυτών.
Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χρηµατοδοτούνται από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κατ’ έτος το ποσό ενισχύσεων του άρθρου 6 συνολικά ή
και κατά κατηγορία ενισχύσεων που µπορεί να χορηγηθούν κατά
το έτος αυτό. Το ποσό αυτό συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισµό του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων.
4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιµες δαπάνες που
πραγµατοποιούνται και εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης
της ενίσχυσης και µέχρι τη συµπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών περιόδων. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση µετά το πέρας κάθε διαχειριστικής
περιόδου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
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ξης, ύστερα από διενέργεια διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου.
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
βάσει ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία µε τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, η οποία συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τις επιλέξιµες προς ενίσχυση δαπάνες
και τα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται κατά περίπτωση στις
αποφάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που συστήνονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων
Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείµενο του
ελέγχου, τα µέλη που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2),
το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου αυτά υποχρεούνται να
διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυόµενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά της βιβλία και να τηρεί τα στοιχεία
των ενισχυόµενων δαπανών έως ότου ενηµερωθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να
διενεργηθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή άλλο
αρµόδιο φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση σε σχέση µε τη χορηγηθείσα ενίσχυση.
5. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ψευδή ή παραπλανητικά
στοιχεία ή αποσιωπήθηκαν στοιχεία που επηρεάζουν τη χορήγηση ή την καταβολή της ενίσχυσης, ανακαλείται η απόφαση της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το µέρος που αφορά τη συγκεκριµένη ενίσχυση και επιστρέφεται έντοκα και µε τις νόµιµες
επιβαρύνσεις τυχόν καταβληθέν ποσό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να µην καταβληθεί ή να
αναζητηθεί τµήµα ή το σύνολο της ενίσχυσης, αν διαπιστωθεί η
µη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται για τη χορήγηση της
ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
6. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
ορίζονται για τις κατηγορίες ενισχύσεων των περιπτώσεων α’, β’
και δ’ της παραγράφου 2, ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός
δηµιουργούµενων νέων θέσεων απασχόλησης συνολικά ή κατ’
έτος, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να δηµιουργηθούν και το µετέπειτα χρονικό διάστηµα για το οποίο υπάρχει
υποχρέωση διατήρησης αυτών, τα ανώτατα όρια ενισχυόµενων
δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσης για κάθε κατηγορία ενισχύσεων, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία
για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τη διενέργεια των διοικητικών
και επιτόπιων ελέγχων και την εκταµίευση των ποσών της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το µέρος που αφορά τη χορήγηση της ενίσχυσης και επιστροφής τυχόν καταβληθέντων
ποσών, καθώς και οι κυρώσεις που µπορεί να φθάνουν έως την
ολική ανάκτηση της επιχορήγησης και η διαδικασία επιβολής
αυτών, σε περίπτωση που συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
β) Για την κατηγορία ενισχύσεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, τα αναφερόµενα στην περίπτωση α’ της παρούσας
παραγράφου ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
Άρθρο 7
1. Οι ενισχύσεις του άρθρου 6 χορηγούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού
και σε εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα αλλοδαπών
εταιρειών, καθώς και ηµεδαπές εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά των περιπτώσεων α’ έως ιγ’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε µη εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους καταστήµατα ή συνδεδεµένες µε αυτές κατά την έν-
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νοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013. Οι εταιρείες του προηγούµενου εδαφίου δύνανται παράλληλα να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα,
εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση της παραγράφου 3.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων αποτελεί η ανάπτυξη από την ωφελούµενη εταιρεία νέας δραστηριότητας στην
Ελλάδα αναφορικά µε το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο (2) έτη
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, από την ίδια ή άλλες εταιρείες του οµίλου στον οποίο
ανήκει.
Κατ’ εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και
28.6.2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα,
πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1.1.2019, ηµεροµηνία κατά την οποία προσµετρώνται και τα δύο (2) τελευταία έτη.
Ο ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης
που δηµιουργούνται εκ της νέας δραστηριότητας, για την οποία
χορηγείται η ενίσχυση, όπως αυτός ορίζεται µε τις αποφάσεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 6, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των εκατόν πενήντα (150), για το πρώτο έτος µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
2. Για τις εταιρείες στις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των
άρθρων 1 έως 4.
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός πενήντα (50)
ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
4. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 ορίζονται αναλόγως τα αναφερόµενα σε αυτές στοιχεία και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου».
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3310/2005 (Α’ 30)
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ.
4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α’30) αντικαθίστανται ως εξής:
«4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά «µη συνεργάσιµα» κράτη κατά
την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 65 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος του ν. 4172/2013, (Α’ 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά «µη συνεργάσιµα» κράτη απαγορεύεται επίσης, να συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του
ένα τοις εκατό (1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν
εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας εφαρµόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά
την παράγραφο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς
όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µε εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν:
αα. κράτος – µέλος της Ένωσης, ή
ββ. κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), ή
γγ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω ΣΔΣ, ή
δδ. σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την
Ένωση.»

Άρθρο 41
Δυνατότητα παράτασης εµπορικών µισθώσεων
σε ακίνητα του Δηµοσίου
1. Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011
(Α’ 204) αντικαθίστανται ως εξής:
«12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (Α’
30), οι οποίες αφορούν σε ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις µε εκµισθωτή το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή φορέα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πλην της ΕΤΑΔ, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν
υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές µισθωµάτων ή άλλες οφειλές
προς τον οικείο φορέα και υποβληθεί βιώσιµο επιχειρηµατικό
πλάνο για εκσυγχρονισµό και ανακαίνιση του ακινήτου που εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του εκµισθωτή, µπορούν να
παρατείνονται µέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου και µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο στο µίσθιο µισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για µισθώσεις των παραπάνω
ακινήτων που έχουν λήξει, εφόσον το µίσθιο δεν έχει αποδοθεί
και δεν υφίσταται αντισυµβατική διακράτηση.
13. Για τον καθορισµό του µισθώµατος του χρόνου της παράτασης της µίσθωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 12, προηγείται
εκτίµηση της µισθωτικής αξίας του µισθίου από πιστοποιηµένο
εκτιµητή που έχει εγγραφεί στο µητρώο της παρ. Γ’ του άρθρου
πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α’ 107). Το µίσθωµα δεν
µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από την ανωτέρω εκτιµώµενη
µισθωτική αξία. Αν το ήδη καταβαλλόµενο µίσθωµα υπερβαίνει
την εκτιµώµενη µισθωτική αξία, το µίσθωµα δεν µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από το ήδη καταβαλλόµενο.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) καταργείται.
Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
1. Στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση 1 της παραγράφου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαµονή πολιτών τρίτων
χωρών στην Ελλάδα, ως επενδυτών, για να πραγµατοποιήσουν
επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη
και οικονοµία. Αν η επένδυση πραγµατοποιείται από αλλοδαπό
νοµικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα µέχρι τριών (3), αναλόγως του ύψους της επένδυσης, πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι µέτοχοι ή στελέχη του
αλλοδαπού νοµικού προσώπου.
Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου
επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαµείνουν στη χώρα µέχρι δέκα
(10), αναλόγως του συνολικού ύψους της επένδυσης, πολίτες
τρίτων χωρών, επιπλέον εκείνων που έχουν λάβει άδεια εισόδου
και διαµονής για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο, σύµφωνα µε το
πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.»
β) Στην παράγραφο Α’ προστίθεται περίπτωση 9 ως εξής:
«9. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
12 του άρθρου 136 καθορίζονται το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος
επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
της. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά της επένδυσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»
γ) Μετά την παράγραφο Β’ προστίθεται παράγραφος Γ’, ως
εξής:
«Γ.1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα πολίτη
τρίτης χώρας που έχει πραγµατοποιήσει επένδυση σε µία από
τις εξής κατηγορίες:
α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουµένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης
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β’, των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση µετοχών σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή οµολόγων
κατά την έκδοση οµολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές ή πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η πραγµατοποίηση της επένδυσης γίνεται µε διαµεσολαβητή
επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14),
η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α’ του ίδιου νόµου, ή πιστωτικό
ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία
προσωπικής µερίδας του επενδυτή στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων
(ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Η πραγµατοποίηση της επένδυσης πιστοποιείται µε βεβαίωση
η οποία εκδίδεται από τον ανωτέρω διαµεσολαβητή και η διακράτησή της µε βεβαίωση που εκδίδεται από την επιχείρηση
επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει
την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήµατος
I του Τµήµατος Α’ του ίδιου νόµου, ή το πιστωτικό ίδρυµα, µε
έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασµό χειριστή,
β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000)
ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α’ 295),
που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για
την απόκτηση µετοχών σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου.
Κατά το αρχικό στάδιο και µέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε
ρυθµιζόµενη αγορά, η πραγµατοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από την
εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθµιζόµενη αγορά
που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α’,
γ. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000)
ευρώ τουλάχιστον, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 5 του ν. 2367/1995 (Α’ 261) για απόκτηση µετοχών ή σε Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54) για
απόκτηση µεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις µε έδρα ή και εγκατάσταση στην
Ελλάδα.
Σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής της συµµετοχής, σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας του Οργανισµού Εναλλακτικών
Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το υπολειπόµενο ποσό της συµµετοχής του, σε δεσµευµένο λογαριασµό (escrow account), στο πιστωτικό ίδρυµα που αποτελεί το
θεµατοφύλακα του Οργανισµού Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Για την επένδυση µε εισφορά κεφαλαίου σε ΑΚΕΣ, ο επενδυτής υποχρεούται να δηµιουργήσει στο ανωτέρω πιστωτικό
ίδρυµα µοναδικό τραπεζικό λογαριασµό µε αποκλειστική χρήση
την κατάθεση των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν από
τον Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής µπορεί
να προβαίνει σε πράξεις εκταµίευσης από τον εν λόγω λογαριασµό, µε την προϋπόθεση ότι το άθροισµα του παραµένοντος
υπολοίπου του, της ονοµαστικής αξίας της παραµένουσας επένδυσης στον Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων και του παραµένοντος υπολοίπου στον δεσµευµένο λογαριασµό του
δεύτερου εδαφίου ισούται τουλάχιστον µε το αρχικά επενδυθέν
ποσό για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια διαµονής. Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από το διαχειριστή του Οργανισµού
Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συµµετοχή του επενδυτή και
το πιστωτικό ίδρυµα για τις κινήσεις των προαναφερόµενων λογαριασµών. Για την επένδυση µε εισφορά κεφαλαίου σε ΕΚΕΣ,
κατά το αρχικό στάδιο και µέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθµιζόµενη αγορά, η πραγµατοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιούνται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από την
εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθµιζόµενη αγορά
που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α’,
δ. αγορά οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου, µε αξία κτήσης
τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, και υπολει-
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πόµενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον
έτη, µέσω πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην Ελλάδα,
το οποίο αποτελεί και τον θεµατοφύλακά τους.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυµα,
ε. προθεσµιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ηµεδαπό πιστωτικό ίδρυµα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε πάγια εντολή ανανέωσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυµα,
στ. αγορά µετοχών, εταιρικών οµόλογων ή και οµολόγων του
Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγµάτευση
ή διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενες αγορές ή πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα,
αξίας κτήσης οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ τουλάχιστον.
Η πραγµατοποίηση της επένδυσης γίνεται µε διαµεσολαβητή
επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018, η
οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α’ του ίδιου νόµου, ή πιστωτικό
ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία
προσωπικής µερίδας του επενδυτή στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων
(ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε..»
Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα µοναδικό και αποκλειστικής χρήσης
λογαριασµό για τις πράξεις πραγµατοποίησης της επένδυσης
και των µετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου
του και να µην εκταµιεύει οποιοδήποτε ποσό από ρευστοποίηση
των κινητών αξιών, παρά µόνο για την επανεπένδυσή του σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το µέσο ετήσιο υπόλοιπο
του ανωτέρω λογαριασµού να µην υπερβαίνει το είκοσι τοις
εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την
επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήµατος I του
Τµήµατος Α’ του ίδιου νόµου, ή το πιστωτικό ίδρυµα, µε έδρα ή
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, που τηρεί τον λογαριασµό χειριστή,
για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, και από το πιστωτικό ίδρυµα του τρίτου εδαφίου, για την κίνηση του λογαριασµού που τηρείται από τον επενδυτή,
ζ. αγορά µεριδίων αξίας κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει
συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε µετοχές, εταιρικά οµόλογα ή και οµόλογα
του Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενες αγορές ή πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης, που λειτουργούν στην
Ελλάδα, εφόσον: (αα) το ύψος του ενεργητικού του αµοιβαίου
κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων
(3.000.000) ευρώ τουλάχιστον και (ββ) το αµοιβαίο κεφάλαιο και
ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτηµένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία
για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
µέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
(IOSCO) και να έχει συνάψει διµερή συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών µε την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η πραγµατοποίηση των επενδύσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου γίνεται µε διαµεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική
υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήµατος I του Τµήµατος
Α’ του ίδιου νόµου, ή πιστωτικό ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα
στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία µερίδας αυτού στο Σύστηµα
Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Α.Ε.».
Για το αµοιβαίο κεφαλαίο τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα µοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασµός για τις πράξεις πραγµατοποίησης των επενδύσεών
του και των µετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και την είσπραξη µερισµάτων. Κατά τη µεταφορά των
προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασµό, ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυµα τα
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στοιχεία των µεριδιούχων και των µεριδίων που σχετίζονται µε
αυτά.
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πέµπτου εδαφίου,
από τον παραπάνω λογαριασµό δεν εκταµιεύεται οποιοδήποτε
ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια
σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού του τρίτου εδαφίου να µην υπερβαίνει
το είκοσι τοις εκατό (20%) της ονοµαστικής αξίας των µεριδίων
του αµοιβαίου κεφαλαίου. Εκταµίευση ποσού από τον παραπάνω
λογαριασµό επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο για πραγµατοποίηση επένδυσης σύµφωνα µε τον σκοπό του αµοιβαίου κεφαλαίου, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανοµή µερισµάτων
στους µεριδιούχους ή εξόφληση µεριδίων, µε την προϋπόθεση
ότι για πολίτες τρίτης χώρας ο µεριδιούχος έχει προσκοµίσει
στον διαχειριστή έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την επικείµενη ρευστοποίηση της επένδυσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης από τους
µεριδιούχους και το αµοιβαίο κεφάλαιο πιστοποιούνται µε την
ετήσια έκθεση του αµοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον διαχειριστή του αµοιβαίου κεφαλαίου για τη συµµετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό, από
την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η
οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α’ του ιδίου νόµου ή το πιστωτικό
ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασµό χειριστή για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του αµοιβαίου κεφαλαίου και από το πιστωτικό ίδρυµα του τρίτου
εδαφίου για την κίνηση του λογαριασµού του αµοιβαίου κεφαλαίου, η αγορά µεριδίων ή µετοχών αξίας κτήσης τετρακοσίων
χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον σε Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως
σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον: (αα) το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται
στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ τουλάχιστον
και (ββ) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτηµένοι από
την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην
οποία εδρεύει.
Για τον ΟΕΕ τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο
στην Ελλάδα µοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασµός
για την κίνηση των κεφαλαίων που αφορούν την πραγµατοποίηση των επενδύσεων και την είσπραξη των ποσών από την εκµετάλλευση ή ρευστοποίησή τους. Κατά τη µεταφορά των προς
επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασµό, ο διαχειριστής του
ΟΕΕ δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυµα τα στοιχεία των µεριδιούχων
και των µεριδίων που σχετίζονται µε αυτά.
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του τέταρτου εδαφίου,
από τον παραπάνω λογαριασµό δεν εκταµιεύεται οποιοδήποτε
ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια
σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ώστε το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού του δεύτερου εδαφίου να µην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της ονοµαστικής αξίας των
µεριδίων του ΟΕΕ. Εκταµίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασµό επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο για πραγµατοποίηση
επένδυσης σύµφωνα µε τον σκοπό του ΟΕΕ, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανοµή µερισµάτων στους µεριδιούχους ή εξόφληση µεριδίων, µε την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης
χώρας ο µεριδιούχος έχει προσκοµίσει στον διαχειριστή έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης 6, στο οποίο
αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την επικείµενη ρευστοποίηση της επένδυσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης από τους
µεριδιούχους και τον ΟΕΕ πιστοποιείται µε έκθεση του διαχειριστή του, που συνοδεύεται από έκθεση ορκωτών λογιστών για τη
δραστηριότητα του ΟΕΕ, καθώς και βεβαιώσεις που εκδίδονται
από τον διαχειριστή του ΟΕΕ για τη συµµετοχή του πολίτη τρίτης
χώρας σε αυτόν και από το πιστωτικό ίδρυµα του δεύτερου εδαφίου της για την κίνηση του λογαριασµού του ΟΕΕ.
2. Με την απόφαση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12
του άρθρου 136 µπορεί να προστίθενται στις κατηγορίες επεν-
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δύσεων της περίπτωσης 1, περιπτώσεις που αφορούν τη συµµετοχή σε άλλες µορφές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Ο Οργανισµός Εναλλακτικών Επενδύσεων πρέπει να έχει ως
σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και τόσο αυτός,
όσο και ο διαχειριστής του να είναι αδειοδοτηµένοι από την αρχή
που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει,
η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι µέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
(IOSCO) και να έχει συνάψει διµερή συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών µε την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Στην περίπτωση πραγµατοποίησης επένδυσης των υποπεριπτώσεων α’ έως στ’ της περίπτωσης 1 από νοµικό πρόσωπο,
επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτης
χώρας ως εξής:
α) για επένδυση ύψους ποσού τουλάχιστον ίσου µε αυτό που
ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση 1, η οποία πραγµατοποιείται από ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας εφόσον
κατέχει το σύνολο των εταιρικών του µεριδίων,
β) για επένδυση που πραγµατοποιείται από αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα µέχρι
τριών (3), αναλόγως του ύψους της επένδυσης, πολιτών τρίτων
χωρών, οι οποίοι είναι µέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νοµικού
προσώπου.
Με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12
του άρθρου 136 καθορίζεται ο αριθµός των πολιτών τρίτων
χωρών του προηγούµενου εδαφίου, αναλόγως του ύψους της
επένδυσης, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του ελάχιστου ποσού που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην
περίπτωση 1.
4. Με µέριµνα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζονται κατάλογοι στους οποίους περιλαµβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, οι ΑΕΕΑΠ της
υποπερίπτωσης β’, οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της
υποπερίπτωσης γ’, τα Αµοιβαία Κεφάλαια της υποπερίπτωσης ζ’
και οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης η’ της περίπτωσης 1, που πληρούν τις κατά υποπερίπτωση
προϋποθέσεις. Οι ανωτέρω κατάλογοι αναρτώνται σε ιστοσελίδα
που ορίζεται µε την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136.
Αρµόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης
και της διακράτησης των επενδύσεων της παρούσας παραγράφου είναι η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
5. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται µε την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαµονής του επενδυτή, µέσα
στο επόµενο από την πραγµατοποίηση της επένδυσης έτος. Η
προξενική αρχή, µέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή τους,
διαβιβάζει αυτά στην αρµόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης 4, για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης
και της διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει,
µέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή τους, στην προξενική
αρχή σχετική πιστοποίηση προκειµένου να χορηγηθεί η εθνική
θεώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση».
6. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση
εισόδου ως επενδυτής της παρούσας παραγράφου, εφόσον
προσκοµίσει πρόσφατη πιστοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας
για τη διακράτηση της επένδυσης και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 136, χορηγείται,
µε απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, άδεια
διαµονής, πενταετούς διάρκειας, η οποία ανανεώνεται για ίσο
χρονικό διάστηµα κάθε φορά, εφόσον πιστοποιείται η διακράτηση της συγκεκριµένης επένδυσης και πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής σε πολίτες
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τρίτων χωρών, που έχουν πραγµατοποιήσει επένδυση της παρούσας παραγράφου, είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Η άδεια διαµονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον δεν
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησής της.
7. Στην άδεια διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών ως επενδυτών της παρούσας παραγράφου αναγράφεται «Άδεια διαµονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και στο
πεδίο «Παρατηρήσεις» η συγκεκριµένη κατηγορία επένδυσης
της περίπτωσης 1.
8. Οι πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του
παρούσας παρ. µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη
της οικογένειάς τους, σύµφωνα µε την περίπτωση 5 της παραγράφου Α’.
9. Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε την παρούσα παρ. δεν καθιερώνουν δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας.»
δ) Η παράγραφος Γ’ αναριθµείται σε παράγραφο Δ’ και αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ.1. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόµιµα στη
χώρα µε οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαµένουν νόµιµα στη
χώρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων Α’ ή
Β’ ή Γ’, δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την Ελληνική Επικράτεια προκειµένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαµονής,
σύµφωνα µε τις παραγράφους αυτές.
2. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόµιµα στη χώρα
µε οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαµένουν νόµιµα στη χώρα,
µπορούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αίτηση για χαρακτηρισµό επένδυσης της παραγράφου Α’ ή για πιστοποίηση
πραγµατοποίησης και διακράτησης επένδυσης της παραγράφου
Γ’, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται, κατά
περίπτωση, στην απόφαση του πρώτου ή δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 12 του άρθρου 136. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία προκειµένου να εισηγηθεί, κατά περίπτωση, για
το χαρακτηρισµό ή την πραγµατοποίηση και διακράτηση της
επένδυσης όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 της παραγράφου Α’ και 4 της παραγράφου Γ’.
3. Η υπηρεσία που εισηγείται για την επένδυση, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στις παραγράφους Α’ και Γ’, είναι αρµόδια για
την παρακολούθησή της µετά τη χορήγηση της άδειας διαµονής
και ενηµερώνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για
κάθε µεταβολή. Για τον σκοπό αυτόν, οι επενδυτές των παραγράφων Α’ και Γ’ υποχρεούνται να υποβάλλουν, κατά το πρώτο
δίµηνο κάθε έτους ή όποτε άλλοτε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τα σχετικά δικαιολογητικά που καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην απόφαση του πρώτου ή δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 12 του άρθρου 136.»
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, καθορίζεται
το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος επένδυσης και λοιπά χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου Α’ του άρθρου 16, όπως ορίζεται στην περίπτωση 9 της
ίδιας παραγράφου, ο αριθµός αδειών αναλόγως του ύψους της
επένδυσης που πραγµατοποιείται από αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο και ο ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υλοποίηση και τη λειτουργία της επένδυσης,
αναλόγως του ύψους της, κατ’ εφαρµογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α’ του άρθρου 16, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν
την αίτηση της περίπτωσης 3 της παραγράφου Α’ του άρθρου
16, ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των
προϋποθέσεων όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου Α’ του άρθρου 16.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της περίπτωσης 5 της παραγράφου Γ’ του
άρθρου 16, ο αριθµός αδειών αναλόγως του ύψους της επένδυσης που πραγµατοποιείται από αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, κατ’
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εφαρµογή της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 3 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 16, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν
την αίτηση, η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων και η ιστοσελίδα ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων της περίπτωσης 4 της
παραγράφου Γ’ του ίδιου άρθρου, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά µε την επένδυση, κατ’ εφαρµογή της
περίπτωσης 3 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 16, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου Γ’
του άρθρου 16.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να προστίθενται στις κατηγορίες επενδύσεων της περίπτωσης 1 της παραγράφου Γ’ του
άρθρου 16 περιπτώσεις που αφορούν τη συµµετοχή σε άλλες
µορφές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως ορίζεται
στην περίπτωση 2 της παραγράφου Γ’ του ίδιου άρθρου, και να
τίθενται οι, κατά περίπτωση, όροι και οι προϋποθέσεις.»
3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει
τρεις (3) µήνες µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 καταργείται.
Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 32Α ως εξής:
«Άρθρο 32Α
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α’, 79 παράγραφοι
1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις
του άρθρου 32:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισµένο συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2, µε την παράγραφο 3, µε την περίπτωση β’ της
παραγράφου 4 και την παράγραφο 6,
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύµφωνα
µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2, ή
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην
περίπτωση προµηθειών που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε
χρηµατιστήριο εµπορευµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της
παραγράφου 4.
Στις περιπτώσεις α’ και β’ η διαδικασία διεξάγεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει,
και η αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να γίνεται σε ενιαίο
στάδιο µε την ανάθεση της σύµβασης. Στην περίπτωση γ’ δεν
απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται
µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης γίνεται από τριµελές όργανο, το
οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται
προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει
κατά την ανάθεση της σύµβασης».
2.α. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παράγραφος 11 ως
εξής:
«11. Σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται
η πρώτη σύµβαση ανεξαρτήτως αξίας αυτής, εφόσον η συνολική
εκτιµώµενη αξία του Δυναµικού Συστήµατος Αγορών υπερβαίνει
τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιµέρους σύµβαση
εφόσον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
β. Η περίπτωση α’ ισχύει και για τα δυναµικά συστήµατα που
είναι σε εξέλιξη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
3.α. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. το χρηµατικό ένταλµα ή κάθε άλλο παραστατικό που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν εµπίπτουν στον ν.
4270/2014 (A’143)».
β. Δαπάνες συµβάσεων που είχαν γίνει µέχρι την ισχύ του παρόντος µε αναρτήσεις χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων παρα-
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στατικών θεωρούνται έγκυρες.
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«9. Οι συµφωνίες - πλαίσιο αποστέλλονται για προληπτικό
έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις, ενώ
οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις µόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. στο πρώτο εδάφιο µετά τη φράση «της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης» προστίθεται η φράση «µη συνυπολογιζόµενων
των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης»,
β. στην υποπερίπτωση αα’ οι λέξεις «άσκησης προσφυγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής»,
γ. στην υποπερίπτωση ββ’ οι λέξεις «ασφαλιστικών µέτρων»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «ενδίκων βοηθηµάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας»,
δ. στο τελευταίο εδάφιο η φράση «στην περίπτωση» αντικαθίσταται από τη φράση «στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του
χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και β)».
6. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 79Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.»
7.α. Στο άρθρο 80 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
αα. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση
αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος
ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β’ του άρθρου 73,
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας,
γ) για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α’ και β’ της
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου
73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81.»
αβ. Στην παράγραφο 10 η φράση «µπορούν να συνοδεύονται
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από µετάφρασή τους» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδεύονται από µετάφρασή τους».
αγ. Στην παράγραφο 9 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ µέρους
του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση
79Α του παρόντος.»
αδ. Προστίθεται νέα παράγραφος 12 που έχει ως εξής:
«12. Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο
1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή
τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο
2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο
2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας
αρχής σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες
βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν
από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον
έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.»
αε. Προστίθεται νέα παράγραφος 13 η οποία έχει ως εξής:
«13. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.»
β. Η υποπερίπτωση αδ’ ισχύει και για τις διαδικασίες ανάθεσης
σύµβασης που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είναι εκκρεµείς, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ως εκκρεµείς διαδικασίες για την
εφαρµογή του παρόντος, νοούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο
των οποίων δεν έχει παρέλθει η προθεσµία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 103.
8. Στο άρθρο 92 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 4 η φράση «µπορούν να συνοδεύονται
από µετάφρασή τους» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδεύονται από µετάφρασή τους».
β. Προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και
36, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση
να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται
µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
8. Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
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οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.»
9. Στο άρθρο 94 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.α. Ειδικά στις συµβάσεις προµηθειών οι αναθέτουσες
αρχές δύνανται να ζητούν από τους προσφέροντες να δηλώνουν
στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρουν.
β. Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική
µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν
και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο
επίσηµος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»
10. Στο άρθρο 100 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις συµβάσεις που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόµενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται µια απόφαση, µε
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα: α) όλων των σταδίων
της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β)
του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας
µε διαπραγµάτευση.»
β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 100 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται µέσω Δυναµικού
Συστήµατος Αγορών, οι αιτήσεις συµµετοχής των οικονοµικών
φορέων για την εγγραφή τους στο σύστηµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης.»
11. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, εκτός
από την περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και».
12. Στο άρθρο 103 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1η φράση
«, που
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εντός δέκα (10) ηµερών».
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρµόδιες αρχές.Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περι-
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πτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.»
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 µετά τη φράση «από
το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο» προστίθεται η φράση «,στο
οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2,».
δ. Στην παράγραφο 7 η φράση «υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά».
13. Στο άρθρο 105 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη «άρθρα»
προστίθενται οι λέξεις «127 και»,
β. στην παράγραφο 2 µετά τη φράση «σε κάθε προσφέροντα»
προστίθεται η φράση «που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά».
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε
σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) αα) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και
ββ) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση
απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύµβαση.»
δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 η φράση «η κατακύρωση γίνεται στον» αντικαθίσταται από τη φράση «ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον».
14. Στο άρθρο 107 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. στην παράγραφο 1 µετά τη λέξη «109» προστίθεται κόµµα
«,» και η λέξη «109 Α».
β. Στην παράγραφο 2 µετά τη λέξη «109» προστίθεται κόµµα
«,» και η λέξη «109 Α».
15. Μετά το άρθρο 109 προστίθεται άρθρο 109Α ως εξής:
«Άρθρο 109Α
Διαδικασία ανάθεσης
1. Οι συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ ανατίθενται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις
παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 118. Οι συµβάσεις άνω του
ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανατίθενται µε µία
από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.
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2. Ιδίως, για συµβάσεις του δευτέρου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν τα κάτωθι:
α) αα) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω του ορίου της
περίπτωσης δ’ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη
σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των
προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για
την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
προς τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να
καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
ββ) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω του ορίου της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύµβασης ή εάν ως
µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία
µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
της προκήρυξης της σύµβασης ή εάν ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από
την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή
διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή
προσφοράς ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους
προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής.
β) Οι λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
73 εφαρµόζονται υποχρεωτικά, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73.
γ) Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης και µπορούν να περιλαµβάνουν αυτά που παρατίθενται
στο άρθρο 75, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
δ) Για την απόδειξη των περιπτώσεων β’ και γ’ εφαρµόζονται
αναλογικά τα άρθρα 79, 79A και 80 του παρόντος.
ε) Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 36 του παρόντος.
στ) Για τις εγγυήσεις, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο
72 του παρόντος.
3. Οι συµβάσεις ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.»
16. Στο τέλος του άρθρου 111 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της περίπτωσης β’, µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύονται οι µελέτες ιδιαίτερης κοινωνικής, αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής σηµασίας για τις οποίες διενεργείται
αρχιτεκτονικός διαγωνισµός και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης και διενέργειας του
διαγωνισµού.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

17. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 117 µετά το πρώτο εδάφιο
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική µορφή, µε
τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των
έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να
χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.»
18. α. Στο άρθρο 119 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν
απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Σε περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε
ενέργειες ωρίµανσης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του
ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων
ή/και ταµείων, και των οποίων η εκτιµώµενη αξία δεν υπερβαίνει
τα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του παρόντος, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 118 του παρόντος.»
β. Η µη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, των προσκλήσεων του άρθρου 119 δεν επηρεάζει
την κανονικότητα της δαπάνης ούτε το κύρος της σύµβασης.
19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 121 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των
ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκµηριωµένη
από την Αναθέτουσα Αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, οι
Αναθέτουσες Αρχές µπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσµία που
δεν είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία
µε διαπραγµάτευση, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στον συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
20. Στο άρθρο 127 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο τέλος του τίτλου του άρθρου 127 προστίθεται παύλα «-»
και οι λέξεις «Δικαστική Προστασία».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση
ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή
την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.»
δ. Στο τέλος του άρθρου 127 προστίθενται παράγραφοι 4 και
5, ως εξής:
«4. Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1
και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα
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λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης
της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα
στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη
τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή
ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α’
8).»
21. Στο τέλος του άρθρου 132 προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συµβάσεις, εφόσον η κύρια σύµβαση διήλθε από τον προληπτικό
έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονοµικό αντικείµενο και
δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,
β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος
και
γ) όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της αρχικής σύµβασης
αυτή εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το συνολικό
ποσό της αρχικής σύµβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον
όριο ελέγχου για τις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις.
Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και τροποποιητικές συµβάσεις, δυνάµει των οποίων τροποποιείται σύµβαση της οποίας
η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου,
εφόσον µε την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονοµικό
αντικείµενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύµβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.»
22. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 200
µετά τις λέξεις «στον ανάδοχο» προστίθεται η φράση «αν δεν
προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της σύµβασης».
23. Το άρθρο 205 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 205
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 208,
207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή
ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο,
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή
να οριστικοποιηθεί.»
24.α. Μετά το άρθρο 205 προστίθεται άρθρο 205Α ως εξής:

5871

«Άρθρο 205Α
Δικαστική Επίλυση Διαφορών
1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή ως
ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται
η σύµβαση. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο
προσφεύγων ή ο ενάγων.
2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή,
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί
στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται µε
βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων,
αν το ζητήσει ο ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται
σε µία (1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή
συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν
έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να ασκηθεί αίτηση
αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί
να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η
εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή
εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική
κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της
Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία
περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί,
µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη
συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή
ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που µεταξύ
τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.»
β. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
25. Στο άρθρο 218 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.»
β. Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών
αυτής της περίπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός αν αιτιολογηµένα η
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.»
26. Το άρθρο 219 αντικαθίσταται ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 219
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος
έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τις
σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχοµένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω
εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρµογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου
απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε
την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 220.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου από τον
οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι
προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου,
στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη
της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.»
27. Το άρθρο 221 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Tα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη), σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά
µέσα, η αποσφράγιση και µονογραφή των φακέλων γίνεται από
το µέλος ή τα µέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας
αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις
συµµετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.»
β. Η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στην περίπτωση α’ διαγράφονται στο δεύτερο εδάφιο οι
λέξεις «και προσφυγών».

ββ) Στο τέλος της περίπτωσης α’ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή µερικής, ένστασης µε την
οποία ζητείται η αναβαθµολόγηση τεχνικών προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε
αναβαθµολόγηση.»
γγ) Μετά τις λέξεις «αποφαινοµένου οργάνου» του πρώτου
εδαφίου των περιπτώσεων β’ και δ’ προστίθεται η φράση «της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύµβασης».
δδ) Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως µέλη της Επιτροπής του παρόντος δύναται να συµµετέχουν και ορίζονται και υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί
καθήκοντα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 216».
εε) Στο τέλος της παραγράφου 11 µετά την περίπτωση ζ’ προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) Για την παρακολούθηση ή παραλαβή συµβάσεων προµηθειών ή συµβάσεων υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.500,00) δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης ή Παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον
Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας.»
28. Μετά το άρθρο 221 προστίθεται άρθρο 221Α ως εξής:
«Άρθρο 22Α
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση
των επιµέρους σταδίων
1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσµιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει µόνο
της τιµής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίµων
ηµερών από την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι
η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
µόνο της τιµής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής ολοκληρώνεται αυθηµερόν µε την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του
ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία
συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες. γ) Όταν κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών
από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. ε) Η
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται
σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων
από την αρµόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και
την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισµού. Ειδικά στις
περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός
προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση
των σχετικών Πρακτικών.
3. Οι ως άνω προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις ή απαιτείται
επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε συµβάσεις
προϋπολογισµού άνω των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ
ή σύνθετες συµβάσεις που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των
τεχνικών προσφορών είναι µεγάλος οι ως άνω προθεσµίες δύνανται να παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω
προθεσµιών.
4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσµιών της παραγράφου
1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.»
29. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 διαγράφεται η φράση
«που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας, σύµφωνα
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µε τα άρθρα 228, 229 και 234».
30. Μετά το άρθρο 269 προστίθεται άρθρο 269Α ως εξής:
«Άρθρο 269Α
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των άρθρων 79 παράγραφοι 1 έως 4, 258 παράγραφος 1 και 302 παράγραφος 1
περίπτωση α’, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 269:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισµένο συµµετέχοντα σύµφωνα µε τις περιπτώσεις γ’, ε’, στ’
και θ’ της παραγράφου 1,
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις δ’ και η’ της παραγράφου 1 και
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην
περίπτωση προµηθειών που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε
χρηµατιστήριο εµπορευµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση ζ’ της
παραγράφου 1.
Στις περιπτώσεις α’ και β’ η διαδικασία διεξάγεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στους όρους της πρόσκλησης και η αξιολόγηση
των προσφορών µπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της σύµβασης. Στην περίπτωση γ’ δεν απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται µε βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.»
31.α. Στο τέλος του άρθρου 270 προστίθεται παράγραφος 11
ως εξής:
«11. Σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται
η πρώτη σύµβαση ανεξαρτήτως αξίας αυτής, εφόσον η συνολική
εκτιµώµενη αξία του Δυναµικού Συστήµατος Αγορών υπερβαίνει
τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιµέρους σύµβαση
εφόσον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
β. Η περίπτωση α’ ισχύει και για τα δυναµικά συστήµατα που
είναι σε εξέλιξη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
32. Στο τέλος του άρθρου 273 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Οι συµφωνίες πλαίσιο αποστέλλονται για προληπτικό
έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις, ενώ
οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις µόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
33. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 302 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ πριν τη φράση «συνυπολογιζοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης
της σύµβασης» προστίθεται η λέξη «µη».
β. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ οι λέξεις «άσκησης προσφυγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».
γ. Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη
ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν
απορριφθεί αµετακλήτως.»
34. Στο τέλος του άρθρου 315 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 304, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης δεν προβλέπεται υποβολή ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ
κατά περίπτωση, και ζητείται να προσκοµιστούν όλα τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς, δύναται να µην
εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 103, εφόσον δεν παρέλθει
χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3) µηνών από την αποσφράγιση των προσφορών µέχρι την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, µετά την αξιολόγηση των
προσφορών, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης.»
35. Το άρθρο 316 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη «άρθρα»
προστίθενται οι λέξεις «333Α και».
β. Στην παράγραφο 2 µετά τη φράση «σε κάθε προσφέροντα»
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προστίθεται η φράση «που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά».
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε
σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) αα) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και ββ) σε συµβάσεις µε
εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 333Α
και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η
πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύµβαση.»
δ. Στην παράγραφο 4 οι λέξεις «εντός είκοσι (20) ηµερών» αντικαθίστανται από τη φράση «θέτοντάς του προθεσµία που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες».
ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 η φράση «η κατακύρωση γίνεται στον» αντικαθίσταται από τη φράση «ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον».
36. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 318 µετά τον αριθµό «320»
προστίθενται οι λέξεις «, 109 Α».
37. Μετά το άρθρο 320 προστίθεται άρθρο 320Α ως εξής:
«Άρθρο 320Α
Διαδικασία ανάθεσης
1. Οι συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ ανατίθενται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο
άρθρο 328. Οι συµβάσεις άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, ανατίθενται µε µία από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263.
2. Ιδίως για συµβάσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 ισχύουν τα κάτωθι:
α) αα) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω του ορίου της
περίπτωσης γ’ του άρθρου 235 η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη
σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των
προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για
την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
προς τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αι-
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τιολογηµένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα µπορεί να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
ββ) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω του ορίου της περίπτωσης γ’ του άρθρου 235 η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως
µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία
µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από
την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή
διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή
προσφοράς ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους
προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα µπορεί να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
β) Οι λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
73 εφαρµόζονται υποχρεωτικά µόνο από τους Αναθέτοντες Φορείς που είναι Αναθέτουσες Αρχές, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73.
γ) Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης και µπορούν να περιλαµβάνουν αυτά που παρατίθενται
στο άρθρο 75, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
δ) Όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 258.
ε) Για τις εγγυήσεις, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο
302.
3. Οι συµβάσεις ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.»
38. Η παράγραφος 1 του άρθρου 331 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν επείγουσα κατάσταση, δεόντως τεκµηριωµένη από τον
αναθέτοντα φορέα, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης
προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτοντες φορείς µπορεί
να ορίζουν ελάχιστη προθεσµία που δεν είναι µικρότερη των
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των
προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για
την υποβολή προσφοράς ορίζεται σε επτά (7) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στον συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
39. Μετά το άρθρο 333 προστίθεται άρθρο 333Α ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 333Α
Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) –
Δικαστική Προστασία
Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), αναφορικά µε τις ενστάσεις και τα ένδικα βοηθήµατα, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 127. Σε περίπτωση Αναθέτοντα Φορέα που
δεν είναι Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου για το παραδεκτό της ένστασης.»
40. Στο άρθρο 337 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται οι τροποποιητικές
συµβάσεις, εφόσον η κύρια σύµβαση διήλθε από τον προληπτικό
έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονοµικό αντικείµενο και
δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,
β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος
και
γ) όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της αρχικής σύµβασης
αυτή εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το συνολικό
ποσό της αρχικής σύµβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον
όριο ελέγχου για τις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις.
Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και τροποποιητικές συµβάσεις που εµπίπτουν στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν τροποποιείται σύµβαση της οποίας η αρχική
αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον µε
την τροποποίηση προσαυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο
τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύµβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.»
41. Στο άρθρο 364 αριθµείται η υφιστάµενη παράγραφος ως
παράγραφος 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν δεν απαιτείται προηγούµενη δηµοσίευση της προκήρυξης,
β) αν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν
ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι και
γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύµβαση συµφωνίας –
πλαίσιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39, ή για σύµβαση
που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναµικού Συστήµατος Αγορών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 33 και 270.»
42. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 365 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται
αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.
Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση
της προσφυγής.»
43. Στο τέλος του άρθρου 367 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. H Α.Ε.Π.Π. επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που
θίγονται µε την προσφυγή και δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.»
44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ του άρθρου 368
µετά τη φράση «την περίπτωση α’ της παραγράφου 4» προστίθεται η λέξη «και» και διαγράφεται η φράση «και την παράγραφο
2 του άρθρου 273».
45. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 η
λέξη «έκδοση» αντικαθίσταται µε τις λέξεις: «κοινοποίηση ή την
πλήρη γνώση».
46. α. Στο άρθρο 376 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:
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«17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού
που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.»
β. Η περίπτωση α’ καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος δεν έχει εκδοθεί πράξη κατακύρωσης.
47. Η περίπτωση 43 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής:
«(43) των παραγράφων 3 και 33 του άρθρου 19 του
ν.
2947/2001 (Α’ 228),».
48. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 379
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.6.2019.»
β. Η περίπτωση α’ ισχύει αναδροµικώς από 1.6.2018 και οι συναφθείσες συµβάσεις θεωρούνται έγκυρες.
Άρθρο 44
Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011
(Α’ 204 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις
συµβάσεις άνω των δυόµισι χιλιάδων (2.500) ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόµο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος
του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.»
Άρθρο 45
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 12
του ν. 4109/2013 (Α’16) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και από
τις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, και σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α’ 147).»
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4497/2017 (Α’ 171)
Στον ν. 4497/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1) Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4497/2017 προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο πωλητής ενηµερώνει τις Καταστάσεις Διακινούµενων Προϊόντων µηνιαίως. Η ενηµέρωση για κάθε µήνα γίνεται συγκεντρωτικά για κάθε προϊόν εντός των πρώτων πέντε (5) ηµερών του
εποµένου σύµφωνα µε τα παραστατικά στοιχεία που τηρεί ο πωλητής.»
2) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν.
4497/2017 µετά τη φράση «τέκνα τους» προστίθενται οι λέξεις
«ή από τους γονείς ή από τα αδέρφια τους».
3) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του
άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο δεν υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, καθώς και
βεβαίωσης ταµειακής µηχανής από το TAXIS.»
4) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 µετά
τη λέξη «συνταξιοδότησης» προστίθενται οι λέξεις «θανάτου ή
παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον».
5) Στο τέλος της παραραγράφου 4 του άρθρου 13 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ένα από τα
ενήλικα τέκνα ή ο σύζυγός του κατόχου που απεβίωσε δύναται
µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του θανάτου, να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της θέσης µε τα εξής δικαιολογητικά: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) πιστοποιητικό
εγγυτέρων συγγενών, γ) έγγραφες παραιτήσεις από κάθε δι-
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καίωµα απόκτησης θέσης στο µέλλον, από τα όλα τα ανωτέρω
πρόσωπα µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από Αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση παραίτησης ή αναπηρίας, ο κάτοχος
της άδειας και µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία πιστοποίησης αυτής υποβάλλει στις Αρµόδιες Αρχές του άρθρου 8 αίτηση, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο θα
παραχωρηθεί η θέση µε συνηµµένη βεβαίωση που εκδίδεται από
τις υγειονοµικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α..»
6) Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Η µείωση των τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ ισχύει για
όλους τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εµπόριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.»
7) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του
ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την προκήρυξη θέσης της παραγράφου 3 του άρθρου 59, εκτός και αν,
µε υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν
επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ηµέρες.»
8) Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις «εφόσον υπάρχει».
9) Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις «εφόσον υπάρχει».
10) Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 προστίθεται
παραγράφος 9 ως εξής:
«9. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών συνεδριάζει δύο (2) τουλάχιστον φορές τον µήνα.»
11) Μετά το στοιχείο β’ της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.
4497/2017 προστίθεται στοιχείο γ’ ως εξής:
«γ. Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι παραγωγοί οι
οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης
των αποθεµάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για το σκοπό αυτόν, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπου
δηλώνει την εξάντληση των αποθεµάτων του λόγω πώλησης και
δεν έχει δικαίωµα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά καθόλο το χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στην διάρκεια ισχύος τηςάδειάς
του για τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί.»
12) Στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.
4497/2017 (Α’ 171) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα Επιµελητήρια που µετέχουν σε Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του ν. 3982/2011
(Α’ 143), δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του άρθρου 14 του
ν. 2042/1992 (Α’ 75). Για τη συµµετοχή σε ΕΑΝΕΠ, επιτρέπεται η
αξιοποίηση µέρους του αποθεµατικού τους µετά από έγκριση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Για την έκδοση της
σχετικής απόφασης, το οικείο Επιµελητήριο καταθέτει αίτηση η
οποία περιλαµβάνει:
αα. Αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και
ββ. Έκθεση Τεκµηρίωσης της Σκοπιµότητας σχετικά µε τις
προβλεπόµενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού
Πάρκου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.
3982/2011.»
13) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 69 του ν.
4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη «έκτακτων».
14) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 88 του
ν.
4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη «έκτακτων».
15) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασµένοι
στο ΣΥΚΕΑΑΠ, προβαίνουν στην επιβολή των κυρώσεων των
υποθέσεων που τους αποστέλλονται αρµοδίως και ενεργούν για
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. Στην περίπτωση της επιβολής κυρώσεων από τους ελεγκτές που αποσπώνται στο ΣΥΚΕΑΑΠ από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, αρµόδια για τη διεκπεραίωση καθίσταται η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
16) Το εδάφιο µετά την περίπτωση ιε’ της παρ. 6 του άρθρου
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100 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη του ΣΥΚΕΑΑΠ υποδεικνύονται, για µεν την περίπτωση γ’ από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για δε τις
περιπτώσεις δ’ έως ιε’ από τους αντίστοιχους φορείς. Τα µέλη
των περιπτώσεων δ’ , ε’ , στ’, ζ’, ια’, και ιβ’ αποσπώνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και διατίθενται στο ΣΥΚΕΑΑΠ για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί η θητεία τους. Τα µέλη των περιπτώσεων γ’ και ι’ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση στο ΣΥΚΕΑΑΠ.
17) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν.
4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, µε
διετή θητεία, δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή µε προϋπηρεσία σε οργανική
µονάδα µε κυρωτικές αρµοδιότητες και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρµοδιότητα
ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.»
18) Στο Παράρτηµα ΙΓ’ του ν. 4497/2017 το στοιχείο «Έλλειψη
άδειας σε πλανόδιο ή στάσιµο εµπόριο, για την άσκηση του
οποίου δεν χρησιµοποιήθηκε αυτοκινούµενο όχηµα, έλλειψη
άδειας του άρθρου 44 και παραµονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο
πέραν του χρονικού διαστήµατος που διαρκεί η συναλλαγή: 200
ευρώ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιµο εµπόριο, για την
άσκηση του οποίου δεν χρησιµοποιήθηκε αυτοκινούµενο όχηµα,
έλλειψη άδειας του άρθρου 45 και παραµονή πλανόδιου πωλητή
σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήµατος που διαρκεί η συναλλαγή: 200 ευρώ.».
Άρθρο 47
1. Η Γενική Διεύθυνση Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και
Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί µε το άρθρο 2 του
π.δ. 147/2017 (Α’ 192), µετονοµάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία και στις διοικητικές πράξεις
αναφέρεται η Γενική Διεύθυνση Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης νοείται εφεξής η Γενική
Διεύθυνση Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 174 του ν. 4512/2018 (Α’5) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από 17.4.2018 καταργούνται η περίπτωση β’ της παραγράφου 1, η περίπτωση δ’της παραγράφου 2 και η περίπτωση δ’µε
τις υποπεριπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του π.δ. 147/2017
(Α’ 192).»
Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4302/2014 (Α’ 225)
Στο άρθρο 7 του ν. 4302/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, και συγκεκριµένα:
αα) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος αναλαµβάνει και τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου, και
ββ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας».
2. Η παράγραφος 6 καταργείται.
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3325/2005 (Α’ 68)
1. Η παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Σε περίπτωση διαχωρισµού υφιστάµενων βιοµηχανικών -

βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που
λειτουργούν νόµιµα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής,
για τη δηµιουργία δύο (2) ή περισσότερων δραστηριοτήτων που
ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και λειτουργούν σε πλήρως διακεκριµένους χώρους, οι προκύπτουσες από
τον διαχωρισµό µονάδες θεωρούνται υφιστάµενες δραστηριότητες και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 17
του παρόντος, εφόσον η συνολική όχληση που προκύπτει από
τη δραστηριότητα όλων των επιµέρους µονάδων δεν υπερβαίνει
αθροιστικά την όχληση από τη λειτουργία της αρχικής διαχωριζόµενης µονάδας κατά το χρόνο της τελευταίας αδειοδότησής
της. Προκειµένου περί διαχωρισµού ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων, για την έκδοση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας και της ΑΕΠΟ για κάθε προκύπτουσα δραστηριότητα,
δεν ισχύουν οι περιορισµοί του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, υπό
την προϋπόθεση ότι κάθε προκύπτουσα δραστηριότητα λειτουργεί σε έκταση που αποτελεί τµήµα του χώρου εγκατάστασης της
δραστηριότητας πριν από τον διαχωρισµό.»
2. Στο άρθρο 20 του ν. 3325/2005 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Σε περίπτωση διαχωρισµού υφιστάµενων βιοµηχανικών βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που
λειτουργούν νόµιµα, για τις επιµέρους µονάδες που προκύπτουν
από το διαχωρισµό εξακολουθεί να ισχύει κατά περίπτωση και
αναλόγως του αδειοδοτικού καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητά της, η άδεια ή έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης
ή η υπεύθυνη δήλωση της διαχωριζόµενης επιχείρησης. Η έγκριση λειτουργίας των επιµέρους µονάδων, εφόσον προβλέπεται
από τις κείµενες διατάξεις, χορηγείται, χωρίς να απαιτείται νέα
έγκριση εγκατάστασης, µε τροποποίηση της άδειας ή έγκρισης
ή γνωστοποίησης λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης της
διαχωριζόµενης µονάδας. Για την τροποποίηση της άδειας ή έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης,
ως προς την αλλαγή του φορέα εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3982/2011. Αν για τη διαχωριζόµενη µονάδα
έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ),
οι όροι αυτοί καλύπτουν και τις επιµέρους µονάδες και δεν απαιτείται νέα ΑΕΠΟ για την άδεια, έγκριση, γνωστοποίηση ή υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας τους. Στις πράξεις που εκδίδονται ή
στις δηλώσεις που γίνονται για τη λειτουργία των προκυπτουσών
µονάδων τίθεται όρος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων
που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ. Μετά τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ
για καθεµία από τις επιµέρους µονάδες εκδίδεται, εφόσον προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις και µε τροποποίηση της
ΑΕΠΟ της διαχωριζόµενης µονάδας, διακριτή ΑΕΠΟ για κάθε
δραστηριότητα και φορέα. Λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις της
διαχωριζόµενης µονάδας τεκµαίρεται ότι καλύπτουν τις µονάδες
που προκύπτουν µετά τον διαχωρισµό και εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι τη λήξη τους, οπότε και καθεµία από αυτές οφείλει
να εφοδιαστεί µε αυτά ξεχωριστά.»
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου τοµέα
1. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 9 του ν. 3429/2005 (Α’ 314)
εφαρµόζονται σε όλα τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της
Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται και στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οριζόµενα στην
παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εφαρµόζονται σε
όλα τα µονοµελή και συλλογικά όργανα διοίκησης και τους εν
γένει επικεφαλής:
α) φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’
143), µε την εξαίρεση της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια
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της περίπτωσης στ’ της ίδιας παραγράφου,
β) Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την έννοια της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 και
γ) νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιλογής και διορισµού τους.
Μονοµελή και συλλογικά όργανα διοίκησης, καθώς και εν γένει
επικεφαλής της περίπτωσης γ’ του προηγουµένου εδαφίου, που
παραπέµπονται αµετάκλητα για κακούργηµα και εφόσον έχει επιβληθεί η προσωρινή τους κράτηση, τίθενται αυτοδικαίως σε
αργία για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η προσωρινή κράτηση
αυτή ή η εκτέλεση πρωτοβάθµιας καταδικαστικής απόφασης.
4. Από 1.7.2019 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά
το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου 1. Ειδικές διατάξεις για θέµατα οργάνωσης δοµών, καθώς και εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, τα οποία εµπίπτουν στη ρύθµιση της παραγράφου 1 του
παρόντος, παραµένουν σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι σε
αυτές περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 3429/2005. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το
µέρος που αντίκειται στις διατάξεις των παραγράφου 2 και 3.
5. Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από 1.7.2019.
Άρθρο 51
Διάταξη για πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνας
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσµού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» απαλλάσσονται από
την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, και
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, κατά την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, στόχος των οποίων είναι οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
α) δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 ή β)
προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στην
υπο περίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 32
του ν. 4412/2016.»
Άρθρο 52
Διατάξεις σχετικά µε τον Συνήγορο του Καταναλωτή
Οι παρακάτω κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού,
όπως αυτές περιγράφονται κατά κατηγορία και κλάδο στην παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α’259), ανακατανέµονται µέσω
της σύστασης - κατάργησης θέσεων ως εξής:
α. Οργανικές θέσεις που καταργούνται:
αα. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού.
ββ. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγού.
γγ. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Κλητήρα.
β. Οργανικές θέσεις που συνιστώνται:
Επτά (7) θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου
ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού.
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω κλάδοι διαµορφώνονται ως ακολούθως:
ΚΛΑΔΟΣ
Ειδικοί Επιστήµονες
ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού
ΔΕ Οδηγού
ΥΕ Κλητήρα

ΘΕΣΕΙΣ
Τριάντα πέντε (35)
Πέντε (5)
Μηδέν (0)
Μηδέν (0)

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κατανοµή των οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού και µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3297/2004.
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Άρθρο 53
Οργανισµός και Κανονισµός Λειτουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Α. Θεσπίζεται ως σύνολο ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», οι διατάξεις του οποίου έχουν ως εξής:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Άρθρο 1
Αποστολή και φύση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων [στο εξής η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή Αρχή], όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό της νόµο
(ν. 4013/2011, Α’204), αλλά και στις σχετικές διατάξεις των νόµων
4412/2016 (Α’147) και 4413/2016 (Α’148), έχει ως κύρια αποστολή
την προώθηση µιας ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής και
ανάπτυξης των συναφών πολιτικών, τη διασφάλιση της εναρµόνισης του Εθνικού µε το Δίκαιο Δηµοσίων Συµβάσεων της Ένωσης, την υποβολή προτάσεων για τη µεταρρύθµιση και βελτίωση
του θεσµικού πλαισίου, ώστε η ανάθεση και εκτέλεση των Δηµοσίων Συµβάσεων να γίνονται µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα, καθώς και την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
αξιολόγηση του τοµέα αυτού και των επί µέρους δράσεων του.
Επίσης, αποτελεί πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας των ελληνικών αρχών µε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που
αφορούν την εθνική στρατηγική, το νοµικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης Δηµοσίων Συµβάσεων και συµµετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς
οργανισµούς και συναντήσεις στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
Ως Ανεξάρτητη Αρχή, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απολαύει λειτουργικής
ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν
υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη
ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, παρά µόνον στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 138Α του Κανονισµού
της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καλείται στα αρµόδια
για θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων κυβερνητικά όργανα προς ενηµέρωσή τους.
ΤΙΤΛΟΣ Α’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 2
Διοικητική διάρθρωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
1. Οι οργανικές µονάδες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διακρίνονται σε
αυτές που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της Αρχής και σε
αυτές που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων.
2. Οι οργανικές µονάδες που υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της Αρχής είναι οι εξής:
α. Γραφείο Προέδρου.
β. Γραφείο Δηµόσιων και Διεθνών Σχέσεων.
γ. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου.
3. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων (Γ.Δ.Δ.Σ.) απαρτίζεται από πέντε (5) Διευθύνσεις, ένα Αυτοτελές Γραφείο και µία
(1) διοικητική δοµή επιπέδου γραφείου:
α) Διεύθυνση Συντονισµού, η οποία συγκροτείται από το
Τµήµα Συντονισµού και το Τµήµα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης.
β) Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων, η οποία συγκροτείται από το Τµήµα Μελετών και το Τµήµα Γνωµοδοτήσεων.
γ) Διεύθυνση Ελέγχου, η οποία συγκροτείται από το Τµήµα
Ελέγχου Αιτηµάτων Διαπραγµάτευσης και το Τµήµα Παρακολού-
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θησης και Ελέγχου.
δ) Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται από
το Τµήµα Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και
Στατιστικών Αναλύσεων και το Τµήµα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
ε) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, η
οποία συγκροτείται από το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναµικού, το Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης και
το Τµήµα Προµηθειών.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης.
ζ) Τεχνική Υπηρεσία του άρθρου 14 του παρόντος.
Άρθρο 3
Γραφείο Προέδρου
Το Γραφείο Προέδρου υποστηρίζει γραµµατειακά, οργανωτικά
και επιτελικά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της
Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµοδιότητες του Γραφείου διακρίνονται σε εκείνες που έχουν οργανωτικό και γραµµατειακό χαρακτήρα (Γραµµατεία Προέδρου) και σε εκείνες µε επιτελικό
χαρακτήρα (Επιτελικός Τοµέας).
α) Στις οργανωτικού και γραµµατειακού χαρακτήρα αρµοδιότητες (Γραµµατεία Προέδρου) περιλαµβάνονται οι ακόλουθες:
αα) Η παροχή γραµµατειακής και οργανωτικής υποστήριξης
προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Αρχής.
ββ) Η τήρηση πρωτοκόλλου Γραφείου Προέδρου, η τήρηση
σχεδίων των αποφάσεων και εν γένει πράξεων της Αρχής και η
τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Αρχής.
γγ) Η επιµέλεια έκδοσης των εκθέσεων και κάθε άλλου πληροφοριακού εντύπου της Αρχής.
β) Στις επιτελικού χαρακτήρα αρµοδιότητες (Επιτελικός Τοµέας) περιλαµβάνονται οι ακόλουθες:
αα) Η παρακολούθηση των επί µέρους δράσεων της Εθνικής
Στρατηγικής στο πεδίο των Δηµοσίων Συµβάσεων.
ββ) Ο συντονισµός των συναρµόδιων υπηρεσιών της Αρχής σε
ζητήµατα σχεδιασµού ή απολογισµού, όπως και στη σύνταξη της
ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και προτάσεων για την βελτίωση
του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που υποβάλλει η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον Πρόεδρο της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο
2 παρ. 2 περίπτωση ιγ’ του ν. 4013/2011, καθώς και κάθε έκθεσης
που προβλέπεται στο πλαίσιο της Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε
τα άρθρα 340 έως 344 του ν. 4412/2016 και 56 του ν. 4413/2016.
γγ) Η µέριµνα για τη δέουσα δηµοσίευση ή µε οποιοδήποτε
τρόπο εκτέλεση των αποφάσεων, γνωµοδοτήσεων, συστάσεων,
οδηγιών, αξιολογήσεων, πορισµάτων και των άλλων εκθέσεων
και δράσεων της Αρχής.
δδ) Ο συντονισµός των συναρµόδιων υπηρεσιών της Αρχής
για την απάντηση στα ερωτήµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου που
υποβάλλονται µέσω του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
εε) Κάθε άλλη σχετική αρµοδιότητα που προβλέπεται για τον
Πρόεδρο της Αρχής.
Άρθρο 4
Γραφείο Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Το Γραφείο Δηµόσιων και Διεθνών Σχέσεων έχει ως αποστολή
την υποστήριξη των Δηµόσιων και Διεθνών σχέσεων της Αρχής,
καθώς και τα θέµατα εθιµοτυπίας.
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες:
α) Η προεργασία και ο σχεδιασµός της εκπροσώπησης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στα αρµόδια θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στην εθνική στρατηγική, στο νοµικό πλαίσιο
και στις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και την εν γένει ερµηνεία και εφαρµογή του δικαίου των Δηµοσίων Συµβάσεων.
β) Η προεργασία και ο σχεδιασµός για τη συµµετοχή του Προέδρου των µελών ή του προσωπικού της Αρχής, κατόπιν εντολής
του Προέδρου, στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς και συναντήσεις στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.

γ) Η επιµέλεια και εν γένει υποστήριξη σε κάθε επαφή µε κρατικό ή διεθνή οργανισµό στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
δ) Ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός των δράσεων δηµοσιότητας της Αρχής, καθώς και η οργάνωση και συντονισµός της
συµµετοχής της Αρχής σε συνέδρια.
ε) Ο σχεδιασµός, η εισήγηση και η υλοποίηση των προγραµµάτων Δηµοσίων Σχέσεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της επικοινωνίας
της µε άλλους φορείς.
στ) Η παρακολούθηση, επισήµανση και συλλογή ειδήσεων και
δηµοσιευµάτων, τα οποία αφορούν αρµοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής, η δηµιουργία αρχείου δηµοσιευµάτων,
καθώς και η σχετική ενηµέρωση, των υπηρεσιακών µονάδων για
θέµατα που ανήκουν στις αρµοδιότητές τους.
ζ) Η ενηµέρωση του κοινού για το έργο και την αποστολή της
Αρχής και ειδικότερα η µέριµνα για την επικοινωνία και τις σχέσεις της Αρχής µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η πληροφόρησή τους για τις αρµοδιότητες και το έργο της, η οργάνωση
συνεντεύξεων τύπου, καθώς και η κατάρτιση και διανοµή των
δελτίων τύπου, των ενηµερωτικών φυλλαδίων και ενηµερωτικών
δελτίων.
η) Η επιµέλεια διοργάνωσης των εκδηλώσεων της Αρχής.
θ) Η διαχείριση θεµάτων πρωτοκόλλου και εθιµοτυπίας.
Άρθρο 5
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
1. Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου έχει ως αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη της Αρχής. Το εν λόγω Γραφείο στελεχώνεται
από το Νοµικό Σύµβουλο, ο οποίος ως προς όλες τις έννοµες
συνέπειες, πλην του επιδόµατος ευθύνης, εξοµοιώνεται µε προϊστάµενο Διεύθυνσης της Αρχής. Ο Νοµικός Σύµβουλος, κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, επικουρείται από µέλη του
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού που µπορεί να τοποθετούνται στο Γραφείο
µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
2. Στην Αρχή µπορεί να απασχολούνται έως τρεις (3) ασκούµενοι δικηγόροι, µετά από απόφαση της Αρχής, σύµφωνα µε τον
Κώδικα περί Δικηγόρων και τα εκάστοτε προβλεπόµενα σε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Οι
ασκούµενοι δικηγόροι τοποθετούνται µε πράξη του Προέδρου
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου.
Ο Νοµικός Σύµβουλος καθορίζει το πρόγραµµα άσκησης των
ασκούµενων δικηγόρων και σε αυτό το πλαίσιο µπορεί αυτοί να
διατίθενται από τον ίδιο ή τον Πρόεδρο της Αρχής σε υπηρεσίες
της Γενικής Διεύθυνσης.
3. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου διακρίνονται σε δύο τοµείς: (α) σε εκείνες που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση δικαστικών υποθέσεων και την έκδοση
γνωµοδοτήσεων και (β) στις αφορώσες σε ζητήµατα δικαίου της
Ένωσης.
α) Στον τοµέα των δικαστικών υποθέσεων και έκδοσης γνωµοδοτήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Η σύνταξη γνωµοδοτήσεων που ανατίθενται από τον Πρόεδρο ή τα µέλη της Αρχής, καθώς και από υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης, κατόπιν εντολής του Προέδρου.
ββ) Ο συντονισµός και η προετοιµασία των διοικητικών φακέλων και των εκθέσεων απόψεων της Αρχής, τις οποίες υποχρεούνται να συντάσσουν οι αρµόδιες Διευθύνσεις, προς αποστολή
στα δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες η Αρχή
είναι διάδικος.
γγ) Η άσκηση και υποστήριξη ένδικων βοηθηµάτων και µέσων
προς προάσπιση των συµφερόντων της Αρχής.
δδ) Η εκπροσώπηση της Αρχής σε δικαστικές και διοικητικές
διαδικασίες.
εε) Ο νοµικός έλεγχος των εγγράφων των συµβάσεων που συνάπτει η Αρχή, µετά από παραγγελία της τελευταίας ή του Προέδρου της.
στστ) Η νοµική υποστήριξη στελεχών της Αρχής, κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για
αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενά-
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σκηση των καθηκόντων τους, εφόσον η ανωτέρω δίωξη δεν έχει
κινηθεί µε ενέργειες της Αρχής.
β) Στον τοµέα που άπτεται των ζητηµάτων του δικαίου της
Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Η σύνταξη γνωµών και εισηγήσεων, κατόπιν παραγγελίας
της Αρχής ή του Προέδρου, ως προς την ανάγκη ασκήσεως παρεµβάσεως επί προδικαστικών ερωτηµάτων που έχουν τεθεί στο
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
ββ) Η εισήγηση προς την Αρχή και η σύνταξη των σχετικών δικογράφων για την υποβολή παρατηρήσεων σε θέµατα Δηµοσίων
Συµβάσεων, ιδίως για την ερµηνεία του δικαίου των Δηµόσιων
Συµβάσεων, είτε γραπτά, είτε προφορικά µε πρωτοβουλία της
Αρχής ή ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων δικαστηρίων σε δίκες
που διεξάγονται ενώπιόν τους, καθώς και στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
γγ) Η εισήγηση προς την Αρχή και σύνταξη σχεδίων δικογράφων για κάθε θέµα που απαιτεί προσφυγή, παρέµβαση ή άλλο
ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον ευρωπαϊκών ή διεθνών δικαστηρίων σε θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων κατόπιν ερωτήµατος ή σε
συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
4. Ο Νοµικός Σύµβουλος, ως επικεφαλής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, µπορεί να αναθέτει την άσκηση καθηκόντων του
σε µέλη του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού της Αρχής, τα
οποία έχουν τοποθετηθεί στο εν λόγω Γραφείο.
5. Ο Νοµικός Σύµβουλος µπορεί, κατόπιν εντολής του Προέδρου, να υποστηρίζει τις Διευθύνσεις της Αρχής επί νοµικών ζητηµάτων που τις απασχολούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους.
6. Στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου τηρούνται βάσεις δεδοµένων της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµολογίας περί
Δηµοσίων Συµβάσεων, όπως και άλλων ανεξαρτήτων αρχών, για
εσωτερική χρήση της Αρχής.
Άρθρο 6
Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων
1. Η Γενική Διεύθυνση επικουρεί τον Πρόεδρο της Αρχής που
έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Αρχής, καθώς και τα µέλη
της. Επιχειρησιακοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση του συντονισµού και του ελέγχου των Διευθύνσεων και των λοιπών υπηρεσιών που την απαρτίζουν, καθώς και
η διασφάλιση της έγκαιρης περαίωσης των ανατεθειµένων σ’
αυτές εργασιών και καθηκόντων και της εν γένει οργανωτικής
αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, κεντρικός
επιχειρησιακός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης, µέσω και της,
σύµφωνα µε το δηµόσιο λογιστικό, άσκησης αρµοδιοτήτων Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, είναι η συνεχής µέριµνα για την χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
και την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών της µέσω της διασφάλισης όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών µε τον πιο αποδοτικό τρόπο αλλά και των ειδικών θεµάτων διοικητικής
πρακτικής της Αρχής.
2. Το Αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης τηρείται σε επίπεδο κάθε
Διεύθυνσης χωριστά.
Άρθρο 7
Γενικός Διευθυντής
1. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των Διευθύνσεων και Τµηµάτων που υπάγονται στη Γ.Δ.Δ.Σ.. Οι αρµοδιότητες του Γενικού
Διευθυντή είναι οι ακόλουθες:
α) Η µέριµνα για την τήρηση του προγραµµατισµού, καθώς και
για την υλοποίηση των στόχων και των κατευθύνσεων που τίθενται στη Γ.Δ.Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και την Αρχή. Προς το σκοπό
αυτόν ο Γενικός Διευθυντής παρακολουθεί τις εργασίες των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων.
β) Η κατανοµή των εργασιών και των υποθέσεων µεταξύ των
Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Σ., η περαιτέρω παρακολούθηση και
έλεγχος της περαίωσης των εργασιών και υποθέσεων από τους
χειριστές τους, καθώς και της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων εντός των προβλεπόµενων ή οριζόµενων προθεσµιών και
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τέλος η απόφαση για την τηρητέα πορεία επί των υποθέσεων
όταν εκδηλώνεται διάσταση απόψεων µεταξύ των συναρµοδίων
υπηρεσιών.
γ) Η µέριµνα για την εµπρόθεσµη και ορθή εισαγωγή ενώπιον
του αρµοδίου οργάνου των υποθέσεων, των εισηγήσεων ή εκθέσεων επί των σχεδίων γνωµοδοτήσεων, επί µέρους διατάξεων,
αποφάσεων, συστάσεων, αξιολογήσεων, πορισµάτων της Αρχής
και κάθε άλλης δράσης αυτής.
δ) Η εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Αρχής για την τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες της Αρχής και
τη µετακίνησή του µεταξύ των µονάδων αυτών.
ε) Ο έλεγχος για την εφαρµογή και την τήρηση από το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης των νόµων, των κανονισµών και
των αποφάσεων που το αφορούν.
στ) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τις λοιπές συναρµόδιες υπηρεσίες, για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και
προτάσεων που υποβάλλει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον Πρόεδρο της
Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρ. 2 περίπτωση ιγ’ του
ν. 4013/2011, του προϋπολογισµού της Αρχής, καθώς και των
άλλων εκθέσεων και εγγράφων που υποβάλλονται σε κάθε
εθνικό και διεθνές όργανο ή Οργανισµό.
ζ) Η συγκρότηση οµάδων εργασίας από υπαλλήλους που ανήκουν σε διαφορετικές Διευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία, για την
αντιµετώπιση και επεξεργασία συγκεκριµένου ζητήµατος ή την
εκτέλεση διοικητικού έργου ή εργασίας που ανήκει στην αρµοδιότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής µονάδας της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και ο ορισµός συντονιστή της οµάδας εργασίας.
2. Ο Γενικός Διευθυντής, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του, µπορεί να επικουρείται γραµµατειακά από µέλη του διοικητικού προσωπικού που ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της
Αρχής.
3. Ο Πρόεδρος της Αρχής µπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή
του Γενικού Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από
τους προϊσταµένους των υποκείµενων Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση κένωσης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της θέσης Γενικού Διευθυντή της Αρχής µέχρι
την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 8
Διεύθυνση Συντονισµού
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντονισµού αναφέρονται κυρίως: α) στην παρακολούθηση και το συντονισµό
κάθε είδους φορέα που εµπλέκεται στον τοµέα των Δηµοσίων
Συµβάσεων, β) στην οργάνωση της επικοινωνίας και ανταλλαγής
πληροφοριών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας της
Διεύθυνσης, γ) στην οργάνωση της συµµετοχής της Αρχής σε
επιτροπές διαφόρων καθηκόντων, δ) στη συλλογή και επεξεργασία σχετικών δεδοµένων και ε) στην ανάπτυξη της κατάλληλης
αρχιτεκτονικής της πολιτικής για την επαγγελµατοποίηση και την
εν γένει κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ και της ΓΓΥ.
2. Η Διεύθυνση Συντονισµού συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Συντονισµού, καθώς και
β) Τµήµα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συντονισµού είναι οι ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση των φορέων της κεντρικής διοίκησης
στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων στο πλαίσιο της εποπτείας
και του συντονισµού της δράσης τους, και ειδικότερα στο πλαίσιο της προαγωγής της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και η
εκπόνηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, για τις οποίες
η Αρχή φέρει τη σχετική υποχρέωση.
β) Η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µε τα θεσµικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλου κράτους µέλους για ζητήµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
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γ) Η προετοιµασία της συµµετοχής της Αρχής σε συλλογικά κυβερνητικά και άλλα όργανα µε αρµοδιότητα επί των Δηµοσίων
Συµβάσεων.
δ) Η προετοιµασία συσκέψεων συντονισµού µε εκπροσώπους
των φορέων της κεντρικής διοίκησης και η συγκρότηση οµάδων
εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων
φορέων µε σκοπό την ενοποίηση και οµοιόµορφη ανάπτυξη και
εφαρµογή του δικαίου των Δηµοσίων Συµβάσεων σε συνεργασία
µε τη Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων.
ε) Η παρακολούθηση του συστήµατος των δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως της εφαρµογής των κανόνων περί Δηµοσίων Συµβάσεων, που περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως τη συλλογή,
ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
των Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και η, κατόπιν συνεργασίας µε
τη Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων
και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, επεξεργασία, ανάλυση αυτών των
δεδοµένων και εξαγωγή σχετικών συµπερασµάτων. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της παρακολούθησης αυτής τίθενται
στη διάθεση του κοινού µε υποχρεωτική ανάρτησή τους στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
στ) Η προεργασία, σε συνεργασία µε τη συναρµόδια Διεύθυνση
Μελετών και Γνωµοδοτήσεων, για την παροχή οδηγιών σε αναθέτουσες αρχές ως συνέπεια της προαναφερόµενης αρµοδιότητας
της παρακολούθησης των συµβάσεων.
ζ) Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τις λοιπές Διευθύνσεις και Γραφεία, της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και προτάσεων για την
βελτίωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στον τοµέα
των Δηµοσίων Συµβάσεων και τη συµµόρφωση των αρµόδιων φορέων µε τις προτάσεις και τις οδηγίες αυτές που υποβάλλει η
Αρχή στον Πρόεδρο της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της
παρ. 2 περίπτωση ιγ’ του ν. 4013/2011, καθώς και κάθε έκθεσης
που προβλέπεται στο πλαίσιο της Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τα
άρθρα 340 επ. του ν. 4412/2016 και 56 του ν. 4413/2016.
η) Η παρακολούθηση του ετήσιου προγραµµατισµού των αναγκών της κεντρικής και αποκεντρωµένης διοίκησης, καθώς και της
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά µε την εκτέλεση
έργων, παροχή υπηρεσιών και προµήθεια αγαθών.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης είναι οι ακόλουθες:
α) Η συµµετοχή, σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς φορείς και,
ιδίως, µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο σχεδιασµό και
την υλοποίηση πιστοποιηµένων ή µη προγραµµάτων κατάρτισης
του προσωπικού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, των εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού, καθώς και η εν
γένει παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων και των διαδικασιών πιστοποίησης στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
β) Η ανάπτυξη και παροχή εργαλείων και µεθοδολογίας για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων, γνώσεων και ακεραιότητας που απαιτούνται για την επάρκεια των αναθετουσών αρχών, των αναθετόντων φορέων και του προσωπικού τους και η εισήγηση προς τους
αρµόδιους φορείς για την ανάπτυξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής πολιτικής επαγγελµατοποίησης, καθώς και συστήµατος πιστοποίησης δοµών και φυσικών προσώπων στον τοµέα των
Δηµοσίων Συµβάσεων.
γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού
της Αρχής και η κατάρτιση προτάσεων και εισηγήσεων για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης και δια βίου µάθησης.
Άρθρο 9
Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωµοδοτήσεων αναφέρονται: α) στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων, β) στην προετοιµασία των ζητηµάτων
εναρµόνισης του εθνικού µε το δίκαιο της Ένωσης, γ) στην τεκµηρίωση και την εκπόνηση µελετών για την υποστήριξη θεσµοθέτησης ρυθµίσεων και λοιπών δράσεων στον τοµέα των Δηµοσίων

Συµβάσεων, δ) στη σύνταξη πρότυπων ή υποδειγµάτων εγγράφων
σύµβασης, ε) στην παροχή κάθε είδους συµβουλής ή γνωµοδοτήσεως σύµφωνης ή απλής επί ερωτηµάτων ή διατάξεων σχεδίων
νόµων ή κανονιστικών πράξεων που αφορούν στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
2. Η Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων συγκροτείται από
τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Μελετών, καθώς και
β) Τµήµα Γνωµοδοτήσεων.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Μελετών είναι οι ακόλουθες:
α) Η τεκµηρίωση και η εν γένει προετοιµασία των εισηγήσεων
της Αρχής προς τα αρµόδια εθνικά όργανα µε σκοπό την θεσµοθέτηση ρυθµίσεων για την προσήκουσα εναρµόνιση της εθνικής
έννοµης τάξης προς το δίκαιο της Ένωσης, την απλούστευση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καθώς και τον
εξορθολογισµό των διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των Δηµοσίων Συµβάσεων.
β) Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τις λοιπές Διευθύνσεις κατά
τον λόγο αρµοδιότητάς τους, κανονισµών, κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και εισηγήσεων για εγκυκλίους, που αναφέρονται σε
τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα σχετικά µε ζητήµατα Δηµοσίων
Συµβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερµηνεία της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ένωσης, κατόπιν µελέτης
και συνεκτίµησης της εθνικής νοµολογίας και της νοµολογίας των
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Η σύνταξη σχεδίων πρότυπων ή υποδειγµάτων εγγράφων της
σύµβασης, ιδίως διακηρύξεων και σχεδίων συµβάσεων µετά από
διαβούλευση µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους δηµόσιους φορείς.
δ) Η συγκέντρωση υλικού και η σχετική τεκµηρίωση για την υποβολή γραπτών ή προφορικών παρατηρήσεων από την Αρχή σχετικά µε θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων, ιδίως για την ερµηνεία του
δικαίου των Δηµοσίων Συµβάσεων.
ε) Η εκπόνηση µελετών σε κλάδους του δικαίου Δηµοσίων Συµβάσεων, µε στόχο τον εντοπισµό των αποτελεσµατικότερων επιλογών για την εναρµόνιση, απλούστευση και εξορθολογισµό των
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των Δηµοσίων Συµβάσεων.
στ) Η µέριµνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης µε
εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη
µορφή, σχετικές µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας των Δηµοσίων
Συµβάσεων και µε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό,
που υποβοηθά το έργο της Αρχής.
ζ) Η συλλογή και η µέριµνα για τη δηµοσίευση πληροφοριών
σχετικά µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των Δηµοσίων
Συµβάσεων και τη συναφή νοµολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών
δικαστηρίων.
η) Η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλου κράτους - µέλους
για ζητήµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Γνωµοδοτήσεων, είναι οι ακόλουθες:
α) Η σύνταξη εισήγησης για τη διατύπωση γνώµης επί των διατάξεων σχεδίων νόµων που αφορούν στις Δηµόσιες Συµβάσεις
πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή.
β) Η προετοιµασία των συσκέψεων µε εκπροσώπους όλων των
συναρµόδιων Υπουργείων ή και µε τρίτους, ειδικούς σε θέµατα
Δηµοσίων Συµβάσεων για την σύγκλιση διισταµένων απόψεων σε
περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού µε την γνώµη της Αρχής.
γ) Η σύνταξη εισήγησης για τη διατύπωση γνώµης επί των προεδρικών διαταγµάτων, κατά το µέρος που ρυθµίζουν θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων.
δ) Η σύνταξη εισήγησης στο πλαίσιο της διαδικασίας για την
παροχή ή µη της απαιτούµενης σύµφωνης γνώµης της Αρχής για
την έκδοση των λοιπών, πλην των διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων - καθώς και των κανονισµών άλλων δηµόσιων οργάνων και
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, κατά το µέρος που
οι πράξεις αυτές ρυθµίζουν θέµατα Σηµοσίων Συµβάσεων.
ε) Η έρευνα, τεκµηρίωση και προεργασία για την παροχή οποιασδήποτε άλλης γνώµης, συµβουλής ή εν γένει συνδροµής στο
πλαίσιο της συµβουλευτικής υποστήριξης της Αρχής προς τη Δι-
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οίκηση ή τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς.
Άρθρο 10
Διεύθυνση Ελέγχου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχου είναι η εποπτεία, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δράσεων των εν γένει φορέων της διοίκησης στον τοµέα των
δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε όσα ο νόµος ορίζει.
2. Η Διεύθυνση Ελέγχου συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Ελέγχου Αιτηµάτων Διαπραγµάτευσης.
β) Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου.
3. Η αρµοδιότητα του Τµήµατος Ελέγχου Αιτηµάτων Διαπραγµάτευσης περιλαµβάνει την προετοιµασία έκθεσης του εισηγητή,
η οποία διαλαµβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία που βεβαιώνονται
από τα έγγραφα και τα νοµικά ζητήµατα που ανακύπτουν στο
πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή µη της απαιτούµενης
σύµφωνης γνώµης της Αρχής, προκειµένου να εκδοθεί απόφαση
αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα που αφορά σε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης και Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας των δράσεων των δηµοσίων φορέων στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συναρµόδιων Υπουργείων, των αρµόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου και εποπτείας και των εσωτερικών ελεγκτικών τους
κανονισµών, καθώς και των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων
φορέων, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµοσίων συµβάσεων µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για
τη βελτίωση των ελεγκτικών µεθόδων και τον εντοπισµό των συνήθων και πλέον κρίσιµων πληµµελειών που παρουσιάζονται κατά
τον προγραµµατισµό και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε όσα ο
νόµος ορίζει. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της παρακολούθησης αυτής, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού της
Διεύθυνσης Συντονισµού, τίθενται στη διάθεση του κοινού µε υποχρεωτική ανάρτησή τους στην επίσηµη ιστοσελίδα της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
β) Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων σε ευρισκόµενες σε
εξέλιξη διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαπίστωση
παραβίασης ή µη του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης.
γ) Η προετοιµασία για την έκδοση πορίσµατος της Αρχής σχετικά µε την έρευνα επί των υπό το ανωτέρω στοιχείο β’ ελεγχόµενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων και η κοινοποίηση τους στην οικεία αναθέτουσα αρχή.
δ) Η προεργασία και η εισήγηση για την έκδοση απόφασης της
Αρχής σχετικά µε την διακοπή της προόδου των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιας σύµβασης σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή η
εισήγηση για την παροχή έγγραφης συναίνεσης για την συνέχιση
αυτών.
ε) Η µέριµνα για την διαβίβαση των ανωτέρω πορισµάτων στα
αρµόδια δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές, κατόπιν αιτήµατος
τους, καθώς και η ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων εποπτείας
και ελέγχου, προκειµένου αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των
κατά νόµο αρµοδιοτήτων τους.
στ) Η εισήγηση για την αξιολόγηση, στο πλαίσιο της εποπτείας
της Αρχής, των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους
σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.
ζ) Η µέριµνα για την εκπόνηση συστήµατος ανάλυσης κινδύνων
µε συγκεκριµένους δείκτες επί των δηµοσίων συµβάσεων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
η) Η σύνταξη σχεδίων των κατευθυντηρίων οδηγιών προς τους
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αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές µε αντικείµενο την ενοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των σταδίων προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς
επίσης και η εισήγηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς της έκδοσης σχετικών εγκυκλίων.
Άρθρο 11
Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
είναι η τήρηση και η εύρυθµη λειτουργία και ανάπτυξη της Εθνικής
Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των εισερχόµενων πληροφοριών επί των δηµοσίων συµβάσεων και των δράσεων της Αρχής, καθώς και η τήρηση
ή και παρακολούθηση σχετικών Μητρώων. Η Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία προβλέπεται
στο άρθρο 2 της παρ. 2 περίπτωση ι’ του ν. 4013/2011, αποτελεί
ενιαία συλλογή δεδοµένων, µε πηγές τόσο τα πληροφοριακά συστήµατα που περιέχουν στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων, όσο και
επεξεργασµένα δεδοµένα που παράγει η ίδια η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
2. Η Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής
Τµήµατα:
α) Τµήµα Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και
Στατιστικών Αναλύσεων.
β) Τµήµα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εθνικής Βάσης Δεδοµένων
Δηµοσίων Συµβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η τήρηση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση του Μητρώου
Αποκλεισθέντων Φορέων, του Μητρώου αναθετουσών αρχών και
αναθετόντων φορέων.
β) Η µέριµνα για την τήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, τη διαχείρισή της και τη διαλειτουργικότητα
µε υφιστάµενα ή και υπό ανάπτυξη πληροφοριακά συστήµατα που
σχετίζονται µε τον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
Ειδικότερα η µέριµνα για την τήρηση της Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. περιλαµβάνει:
αα) τη συλλογή και δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων και τη
συναφή νοµολογία των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων,
ββ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συλλογής, επεξεργασίας και δηµοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων και στοιχείων από τις αναθέτουσες
αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους αρµόδιους δηµόσιους
φορείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011,
γγ) την τήρηση των κατωτέρω στοιχείων: i) προκηρύξεων των διαγωνισµών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ii) του αντικειµένου των διαγωνισµών και της διαδικασίας που τους διέπει,
iii) των προϋπολογισµών και της πηγής χρηµατοδότησης, iv) των
σχετικών χρονοδιαγραµµάτων και προθεσµιών, v) τυχόν συµπληρωµατικών ή τροποποιητικών συµβάσεων, vi) σχετικής νοµολογίας, vii) στατιστικών στοιχείων, καθώς επίσης και όσων
ειδικότερων στοιχείων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.
4013/2011, των άρθρων 339 έως 344 του ν. 4412/2016 και 56 έως
57 του ν. 4413/2016.
γ) Η µέριµνα για την διαρκή επικαιροποίηση, σε συνεργασία µε
το Τµήµα Συντονισµού της Διεύθυνσης Συντονισµού και το Τµήµα
Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωµοδοτήσεων, των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστηµα του
επιγραµµικού αποθετηρίου της Επιτροπής (e-certis).
δ) Η ανάπτυξη, ενηµέρωση και εν γένει επιµέλεια της ηλεκτρονικής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
(Π.Η.Δ.Β’1301/12.4.2012), όπως εκάστοτε ισχύει.
ε) Η οµογενοποίηση των δεδοµένων που προβλέπονται στα ως
άνω στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται η µοναδικότητά τους και η
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παραγωγή πληροφοριών.
στ) Η µέριµνα για τη λειτουργία συστήµατος ανάλυσης κινδύνων µε συγκεκριµένους δείκτες επί των δηµοσίων συµβάσεων σε
συνεργασία µε τις λοιπές υπηρεσιακές µονάδες της Αρχής.
ζ) Η υλοποίηση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού της
Διεύθυνσης Συντονισµού, των αναφορών επί των δεδοµένων δηµοσίων συµβάσεων.
η) Η εφαρµογή µεθοδολογιών στο σύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligence System) της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, για την υποστήριξη του έργου της
Αρχής.
θ) Η εκπόνηση, κατόπιν αιτήµατος της Αρχής ή του Προέδρου
της, κάθε είδους στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδοµένων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
είναι οι εξής:
α) Η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και εν γένει επιµέλεια του
ιστοτόπου της Αρχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Π.Η.Δ.).
β) Η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία µε τις λοιπές υπηρεσιακές µονάδες, για θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων, η παρακολούθηση της τεχνικής υλοποίησής τους και η εισήγηση για
τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρµογές σε συνεργασία µε
τους τελικούς χρήστες.
γ) Η υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την επέκταση, την
αναβάθµιση και τη βελτίωση των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων της Αρχής και η διαβίβασή τους στο Τµήµα
Προµηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης.
δ) Η µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων και του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής σε
σχέση µε τον εξοπλισµό, το λειτουργικό σύστηµα, τα συστήµατα
διαχείρισης των Βάσεων Δεδοµένων και τα δίκτυα.
ε) Η εν γένει υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων της Αρχής και η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του
εξοπλισµού της Αρχής.
Άρθρο 12
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης είναι η εύρυθµη διοικητική λειτουργία της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. µε το συντονισµό και τη διαχείριση των θεµάτων που
άπτονται της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Αρχής,
της διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού και της υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων, καθώς και η αποτελεσµατική άσκηση
της λειτουργίας της οικονοµικής διοίκησης της Αρχής και της µε
διαφάνεια προµήθειας έργων, αγαθών και υπηρεσιών µε σύγχρονες διαδικασίες και κριτήρια κόστους – οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού,
β) Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης και
γ) Τµήµα Προµηθειών.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναµικού είναι οι ακόλουθες:
α) Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εξερχόµενων
και εισερχοµένων εγγράφων, η παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας των εγγράφων και των τηλεφωνικών κλήσεων της
Αρχής, καθώς και η µέριµνα για την κοινοποίηση και επίδοση κάθε
εγγράφου, στα οποία περιλαµβάνονται οι κλήσεις, αποφάσεις, συστάσεις, αξιολογήσεις, πορίσµατα και γνωµοδοτήσεις της Αρχής.
β) Η οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση αρχείου εγγράφων της
Διεύθυνσης, καθώς και η αρχειοθέτηση, η ταξινόµηση και η φύλαξη των αποφάσεων της Αρχής.
γ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων εγγράφων, καθώς και
η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού της
Αρχής.
δ) Η µέριµνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, και την επικοινωνία του µε την, κατά περίπτωση, αρµόδια υπηρεσία της Αρχής.

ε) Η εισήγηση για το πρόγραµµα αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό της Αρχής σε συνεργασία µε τις επιµέρους υπηρεσιακές µονάδες, καθώς και η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για
τη στελέχωση αυτής και γενικά ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν
σε προσλήψεις, αποσπάσεις και µετατάξεις προσωπικού.
στ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, σχετικών µε θέµατα προσωπικού της Αρχής.
ζ) Ο χειρισµός των θεµάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού της Αρχής, καθώς και των θεµάτων που αφορούν στη
χορήγηση των κάθε φύσης αδειών του προσωπικού, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση,
αρµόδιων οργάνων, στη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο και στη µέριµνα για την έκδοση των αντίστοιχων πράξεων.
η) Η συγκέντρωση, η συµπλήρωση και η διαβίβαση των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και η παρακολούθηση των θεµάτων
σύνταξης και ασφάλισης του προσωπικού της Αρχής.
θ) Η τήρηση αρχείου των ατοµικών φακέλων και ηλεκτρονικής
βάσης µε τα στοιχεία του υπηρετούντος προσωπικού, προκειµένου να ενηµερώνεται το Μητρώο του Προσωπικού µε τη συγκέντρωση και καταγραφή των µεταβολών του, καθώς και το Τµήµα
Οικονοµικής Υποστήριξης µε τις απαραίτητες πληροφορίες, για
τον προσδιορισµό των τακτικών και έκτακτων αποδοχών του προσωπικού της Αρχής.
ι) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη µετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
ια) Η πρόταση για την κατανοµή των οργανικών θέσεων, η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, η παρακολούθηση τήρησης του ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, η µέριµνα για τη διακίνηση του υπηρεσιακού οχήµατος, η τήρηση των διατάξεων για την απλούστευση
των διαδικασιών, καθώς επίσης για την προσβασιµότητα σε άτοµα
µε αναπηρία.
ιβ) Κάθε άλλο θέµα που άπτεται της εύρυθµης λειτουργίας της
Αρχής και αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού
της Αρχής.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Οικονοµικής Υποστήριξης
είναι οι ακόλουθες:
α) Η έκδοση εντολής πληρωµής των δαπανών της Αρχής, εντός
των καθοριζοµένων χρονικών ορίων πληρωµών και η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.
β) Η τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
και η έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) για την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στη δηµόσια ληψοδοσία, καθώς
και η έκδοση λοιπών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων,
όπου προβλέπεται.
γ) Η µέριµνα για τη σύνταξη, την έγκριση, την εκτέλεση και την
παρακολούθηση του Προϋπολογισµού της Αρχής, σύµφωνα και
µε τους προβλεπόµενους δεσµευτικούς στόχους.
δ) Η σύνταξη των απολογιστικών οικονοµικών καταστάσεων και
του ισολογισµού και η υποβολή τους για έγκριση και δηµοσίευσή
τους.
ε) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της είσπραξης του ειδικού
τέλους υπέρ της Αρχής.
στ) Η µέριµνα για την εκκαθάριση των αποδοχών, των λοιπών
αποζηµιώσεων και των εξόδων µετακίνησης του Προέδρου, των
Μελών και του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής, του Προσωπικού
της Αρχής, καθώς και για την καταβολή των αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών της. Η τήρηση των µισθολογικών Μητρώων και
η χορήγηση ατοµικών δελτίων µισθοδοσίας και πάσης φύσεως βεβαιώσεων µισθολογικού περιεχοµένου.
ζ) Η εντολή και εκκαθάριση κάθε άλλης δαπάνης.
η) Η χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων οικονοµικού περιεχοµένου.
θ) Ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών της Αρχής, µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά αυτών.
ι) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη κατά την
διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και κανονικότητας της δαπάνης
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και η υποβολή της, µαζί µε τον σχετικό φάκελο, στη Διεύθυνση
Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/ 2014.
ια) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση του Ταµείου και η εισήγηση για τη διαχείριση των διαθεσίµων της Αρχής.
ιβ) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση του Λογιστηρίου και η τήρηση των προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία βιβλίων και στοιχείων, καθώς και του Μητρώου
Δεσµεύσεων.
ιγ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον διατάκτη και η καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά
βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων.
ιδ) Ο έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων
διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών
πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και τη µη
υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
ιε) Η παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού προς τις συνεργαζόµενες τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) µε πίστωση των
τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων και η απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
ιστ) Η µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και η απόδοση
στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
ιζ) Η ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων.
ιη) Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων
στα τηρούµενα Μητρώα.
5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών είναι οι ακόλουθες:
α) Η έγκαιρη συγκέντρωση αιτηµάτων αναγκών προµηθειών
από το σύνολο των υπηρεσιών της Αρχής και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισµού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη
συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισµού.
β) Η συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης και
σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί
δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και η τήρηση του αρχείου προµηθευτών αγαθών και υπηρεσιών της Αρχής.
γ) Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η εκτέλεση του προγράµµατος και των συµβάσεων προµηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών της Αρχής και η υποστήριξη της
διενέργειας των σχετικών διαδικασιών.
δ) Η παρακολούθηση της παραλαβής των αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύεται η Αρχή και η διανοµή ή διακίνηση αυτών
προς τους αποδέκτες τους.
ε) Η µέριµνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη (ασφάλεια), τη
συντήρηση και την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και
του λοιπού εξοπλισµού, εκτός από τα πληροφοριακά συστήµατα.
στ) Η µέριµνα για τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιµων και µη
υλικών, καθώς και για τη συγκέντρωση του παλαιού και άχρηστου
υλικού και για την επισκευή του, εκποίηση του ή καταστροφή του,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ζ) Η µέριµνα για την απογραφή και διασφάλιση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας της Αρχής, καθώς και για τη συγκέντρωση
και διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας και
για την τήρηση του Μητρώου παγίων στοιχείων.
η) Η συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών για τις δαπάνες προµηθειών και σύνταξη κατάστασης πληρωµής δαπάνης και στη συνέχεια διαβίβαση αυτών µε έγγραφο
για έλεγχο, εκκαθάριση, ενταλµατοποίηση και πληρωµή στο αρµόδιο τµήµα.
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Άρθρο 13
Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης
1. Το Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης υπάγεται απ’ ευθείας
στον Γενικό Διευθυντή και έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Τη διεκπεραίωση υποθέσεων αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Συντονισµού, Μελετών και Γνωµοδοτήσεων, καθώς και Ελέγχου της Αρχής µετά από εντολή του Γενικού Διευθυντή και σε
συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος.
β) Τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων σχετικά µε ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν ιδίως στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, κατόπιν
σχετικής εντολής του Γενικού Διευθυντή, και επί του σχετικού πορίσµατος συντάσσεται εισηγητικό σηµείωµα προς την αρµόδια Διεύθυνση της Αρχής.
2. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες ανατίθενται στο Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης µε κριτήρια ιδίως την χωρική εγγύτητα του
Τµήµατος προς τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, τη µεγαλύτερη ευχέρεια συλλογής και επεξεργασίας των αναγκαίων
στοιχείων ή και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο η Αρχή προκρίνει µε
γνώµονα την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου
µπορεί να ασκούνται παράλληλα ή συµπληρωµατικά µε τις αρµοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών της Αρχής.
3. Το Αυτοτελές Γραφείο συνεργάζεται µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις της Αρχής από τις οποίες λαµβάνει οδηγίες και
κατευθύνσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και στις
οποίες διαβιβάζει τα πορίσµατα των ελέγχων που διενεργεί κατόπιν εντολής του Γενικού Διευθυντή και τα στοιχεία και πληροφορίες που εν γένει συλλέγει.
Άρθρο 14
Τεχνική Υπηρεσία
1. Στον Γενικό Διευθυντή υπάγεται απευθείας η Τεχνική Υπηρεσία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως διοικητική δοµή επιπέδου γραφείου.
2. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει τις αρµοδιότητες που σύµφωνα µε
τη κείµενη νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα και τις µελέτες έχουν
οι τεχνικές υπηρεσίες αναθετουσών αρχών. Η καθ’ ύλην αρµοδιότητά της καθορίζεται για έργα και µελέτες αξίας έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Με απόφαση της Αρχής που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως επιτρέπεται η
αύξηση αυτού του ορίου. Έργα ή µελέτες άνω του ως άνω ορίου
εκτελούνται µε την κατάρτιση προγραµµατικής σύµβασης µε άλλη
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Η Τεχνική υπηρεσία στελεχώνεται από µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ειδικότητας µηχανικού ή του διοικητικού
προσωπικού της Αρχής, στα οποία ανατίθενται τα ανωτέρω καθήκοντα µε απόφαση του Προέδρου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υφιστάµενες ανάγκες, σε παράλληλη τοποθέτηση µε τις διευθύνσεις
της Αρχής, όπου και ασκούν τα κύρια καθήκοντα τους. Με απόφαση της Αρχής ορίζεται µεταξύ αυτών ο επικεφαλής υπάλληλος,
ο οποίος δεν λαµβάνει επίδοµα θέσεως ευθύνης, αλλά ο χρόνος
ασκήσεως των σχετικών καθηκόντων του λογίζεται ως χρόνος
άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Γραφείου ως προς όλες τις
λοιπές συνέπειες.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 15
Σύσταση νέων θέσεων – Κατηγορίες και υπηρεσιακή
κατάσταση προσωπικού
1. Στις οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί στην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. µε βάση το άρθρο 9 του ν. 4013/2011 και το άρθρο
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13 του π.δ. 123/2012, καθώς και τις θέσεις αφ’ ενός µεν Γενικού
Διευθυντή που συστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 238 του ν.
4072/2012 (Α’ 86), αφ’ ετέρου δε Νοµικού Συµβούλου που συστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4013/2011, προστίθενται µε το
παρόν άρθρο δέκα επτά (17) νέες θέσεις ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού και καταργείται µία (1) θέση διοικητικού προσωπικού.
Η πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού
προσωπικού γίνεται είτε µε πρόσληψη σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α’28) όπως ισχύουν, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα προσόντα, είτε µε µετακίνηση στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.
4440/2016 (Α’ 224) όπως ισχύουν, διατηρώντας τις διαδικασίες
επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 19 έως και 24 του παρόντος.
2. Οι νέες θέσεις που συνιστώνται µε το παρόν, µαζί µε τις συσταθείσες µε τον ν. 4013/2011 και το π.δ. 123/2012 θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων του Γενικού Διευθυντή και του
Νοµικού Συµβούλου, αναβιβάζουν το σύνολο των θέσεων του προσωπικού της Αρχής σε εκατόν δώδεκα (112), κατανέµονται δε ως
ακολούθως:
Α. Θέσεις Διοικητικού προσωπικού:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις δεκατέσσερεις (14), ως εξής:
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού: θέσεις δεκατέσσερεις
(14), από τις οποίες επτά (7) έχουν συσταθεί µε το άρθρο 9 παρ.
3 του ν. 4013/2011, έξι (6) µε το π.δ. 123/2012 και µία (1) µε το
παρόν.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις εννέα (9),
ως εξής:
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις τέσσερεις (4), οι οποίες
έχουν συσταθεί µε το π.δ. 123/2012.
Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις πέντε (5) που έχουν
συσταθεί µε το π.δ. 123/2012.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο
(2), ως εξής:
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: διατηρούνται θέσεις δύο
(2) και καταργείται µία (1) επί συνολικά τριών (3) που έχουν συσταθεί µε το π.δ. 123/2012.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις δύο (2),
ως εξής:
Κλάδος Επιµελητών: θέσεις δύο (2) που έχουν συσταθεί µε το
π.δ. 123/2012.
Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού Γραµµατέων: διατηρείται
µία (1) θέση από τις δύο (2), που έχουν συσταθεί µε το άρθρο 9
παρ. 4 του ν. 4013/2011 και καταργείται µία (1) η οποία καλύπτεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό. Η διατηρούµενη
θέση καλύπτει ανάγκες του Γραφείου Προέδρου της Αρχής.
Γ. Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού είναι ογδόντα
δύο (82), καλύπτονται είτε από µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους
είτε από υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον κατέχουν τα αναγκαία προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), και επιµερίζονται στις
παρακάτω ειδικότητες:
α) Νοµικοί: θέσεις σαράντα (40), από τις οποίες οκτώ (8) συστάθηκαν µε τον ν. 4013/2011, είκοσι δυο (22) µε το π.δ. 123/2012 και
δέκα (10) συνιστώνται µε το παρόν.
β) Διπλωµατούχοι µηχανικοί: θέσεις δέκα τρεις (13), από τις
οποίες τρεις (3) συστάθηκαν µε το ν. 4013/2011, οκτώ (8) µε το
π.δ. 123/2012 και δύο (2) συνιστώνται µε το παρόν.
γ) Χηµικοί, Βιολόγοι και λοιποί επιστήµονες µε ειδικότητες αντίστοιχες µε τις περιγραφόµενες στα άρθρα 7 και 8 του π.δ.
50/2001: θέσεις τέσσερεις (4), από τις οποίες µία (1) συστάθηκε
µε τον ν. 4013/2011 και τρεις (3) µε το π.δ. 123/2012.
δ) Επιστήµονες πληροφορικής: θέσεις δέκα (10), από τις οποίες
(2) συστάθηκαν µε τον ν. 4013/2011, τέσσερεις (4) µε το π.δ.
123/2012 και τέσσερεις (4) συνιστώνται µε το παρόν.
ε) Οικονοµολόγοι: θέσεις έντεκα (11), από τις οποίες η µία (1)
συστάθηκε µε τον ν. 4013/2011, εννέα (9) µε το π.δ. 123/2012 και
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µία (1) συνιστάται µε το παρόν.
στ) Στατιστικολόγοι: θέσεις δύο (2), οι οποίες συστάθηκαν µε
το π.δ. 123/2012.
ζ) Ιατροί – Οδοντογιατροί - Φαρµακοποιοί και άλλοι ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του τοµέα υγείας: δυο (2) θέσεις οι
οποίες συστάθηκαν µε το π.δ. 123/2012.
3. Στο Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης µπορεί να τοποθετούνται µε απόφαση του Προέδρου στελέχη του επιστηµονικού
προσωπικού της Αρχής από τις υφιστάµενες ή συνιστώµενες µε
το παρόν θέσεις, ειδικοτήτων ιδίως νοµικού ή οικονοµολόγου ή
µηχανικού. Επίσης, µε απόφαση του Προέδρου µπορεί να τοποθετούνται έως δύο (2) µόνιµοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι διοικητικού προσωπικού.
4. Οι ειδικότητες, µε τις οποίες καλύπτονται όλες οι ανωτέρω
θέσεις, ορίζονται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσής τους.
5. Πριν από την έκδοση απόφασης µετάταξης ή απόσπασης
προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού, διεξάγεται αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου, από οριζόµενη
µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής τριµελή επιτροπή, η οποία
απαρτίζεται από µέλη ή και αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής προκειµένου να αξιολογηθεί υποψήφιος για την πλήρωση θέσης του
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού και από δύο (2) µέλη ή και
αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής και τον Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάµενο της αµέσως υποκείµενης οργανικής µονάδας για την
αξιολόγηση των προσόντων του διοικητικού προσωπικού, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016 όπως
ισχύει. Στις εργασίες της τριµελούς επιτροπής παρίσταται, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, αιρετό µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
Αρχής οριζόµενο από τον Πρόεδρο. Εφόσον τούτο έχει νοµίµως
κληθεί, η τριµελής επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως και χωρίς την
παρουσία του.
Άρθρο 16
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων προΐσταται
Γενικός Διευθυντής, ο οποίος επιλέγεται κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 20.
2. Των Διευθύνσεων Συντονισµού, Μελετών και Γνωµοδοτήσεων και Ελέγχου, καθώς και των Τµηµάτων των Διευθύνσεων
αυτών, προΐστανται υπάλληλοι µε την ιδιότητα του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού. Των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και
Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι
µε την ιδιότητα του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ, ενώ των Τµηµάτων των Διευθύνσεων αυτών, προΐστανται υπάλληλοι µε την ιδιότητα του Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
3. Οι θέσεις των Προϊσταµένων των Γραφείων αντιστοιχούν σε
θέσεις Προϊσταµένου Τµήµατος της Αρχής πλην του επιδόµατος
ευθύνης.
Άρθρο 17
Κατανοµή του προσωπικού
1. Οι θέσεις του προσωπικού αποτελούν ενιαίο σύνολο και η
εκάστοτε κατανοµή τους, καθώς και η µετακίνηση του προσωπικού, σε όλες τις επί µέρους υπηρεσιακές µονάδες και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της
Αρχής.
2. Σε περίπτωση που στέλεχος του προσωπικού της Αρχής αναλαµβάνει θέση οργάνου σε δηµόσια αρχή ή οργανισµό, ή αιτείται
και λαµβάνει άδεια άνευ αποδοχών, επιτρέπεται η κάλυψη της οργανικής του θέσεως µε απόσπαση προσωπικού για διάστηµα που
δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξεως της θητείας του ή της
άδειας άνευ αποδοχών. Οι αποσπάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια
µε την εκ νέου ανάληψη υπηρεσίας από το στέλεχος στην Αρχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
Άρθρο 18
Περίγραµµα θέσης Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
1. Τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
είναι τα παρακάτω:
α) Η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της Γενικής
Διεύθυνσης µε την αποστολή της Αρχής.
β) Ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
γ) Η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην Αρχή, µετά
από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η
διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του
φορέα.
δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ
των Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δηµόσιας
Διοίκησης.
ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι.
ζ) Η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ)
των υποκείµενων οργανικών µονάδων.
η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή
της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών µονάδων
µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού
ανασχεδιασµού.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες
που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 19
Περιγράµµατα θέσεων Προϊσταµένων Διευθύνσεων
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
α) Η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης µε την ευρύτερη στόχευση της Γενικής Διεύθυνσης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων.
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ
των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της
Δηµόσιας Διοίκησης.
δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.
ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού,
ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραµµατισµένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανοµή του ανθρώπινου
δυναµικού.
στ) Η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ)
των υποκείµενων οργανικών µονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.
ζ) Η διαµόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισµός των δεικτών µέτρησης αυτής σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων.
η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισµός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων
των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης.
ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες
που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδι-
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κότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 20
Περιγράµµατα θέσεων Προϊσταµένων
Τµηµάτων ή Γραφείων
1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων Τµηµάτων ή Γραφείων
είναι τα παρακάτω:
α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούµενων αρµοδιοτήτων
µε τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείµενης Διεύθυνσης.
β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση
των απαραίτητων δεδοµένων για την υποστήριξη της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων.
γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τµήµατος ή του Γραφείου.
δ) Η ορθολογική κατανοµή του αντικειµένου και των εισερχοµένων στους υπαλλήλους του Τµήµατος ή του Γραφείου.
ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε άλλες υπηρεσίες
της Αρχής και λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης.
στ) Η ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού και
η διαµόρφωση ευκαιριών µάθησης για το σύνολο αυτού.
ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάµενο της υπερκείµενης οργανικής
µονάδας για ζητήµατα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης
θέσεων εργασίας και των σχετικών Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Τµήµατος ή του Γραφείου.
η) Η εφαρµογή και η παρακολούθηση της θεσπισµένης στοχοθεσίας σε ατοµικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας
του Τµήµατος και η τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών.
ια) Η µέριµνα για την τήρηση του Αρχείου του Τµήµατος ή του
Γραφείου.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες
που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 21
Προσόντα διορισµού Γενικού Διευθυντή
Τα προσόντα διορισµού στη θέση του Γενικού Διευθυντή είναι
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν.
4013/2011, και στην παράγραφο 6α του άρθρου 24 του ν.
4270/2014. Επιπλέον απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Περαιτέρω, συνεκτιµάται η
γνώση της γαλλικής ή γερµανικής ή άλλης γλώσσας.
Άρθρο 22
Τρόπος επιλογής και διορισµού Γενικού Διευθυντή
1. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται κατά παρέκκλιση
από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007- Α’ 26) µετά από δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση σε
δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, µε παράλληλη ανάρτηση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που
πραγµατοποιούνται το νωρίτερο έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας του προηγούµενου επιλεγέντος Γενικού Διευθυντή
και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά από αυτήν. Με τη δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση, η Αρχή καλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή, µέσα σε προθεσµία που
ειδικώς ορίζεται στη δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση και που
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες από
τη δηµοσίευση. Στη δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση προσδιορίζονται η ειδικότητα, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
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υποψηφίων, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν.
2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση της Αρχής. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για
λόγους που ανάγονται σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση
των καθηκόντων του, µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται
ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής.
3. Η θέση του Γενικού Διευθυντή µπορεί να πληρούται από
υποψηφίους εγγεγραµµένους στο Μητρώο του άρθρου 1 του ν.
4369/2016, καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν στον δηµόσιο τοµέα, όπως ο τελευταίος ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1
περίπτωση α’ του ν. 4270/ 2014 (Α’143). Ο Γενικός Διευθυντής
επιλέγεται από την Αρχή και διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ελέγχου προσλήψεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή εισηγείται στην
Αρχή τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφασή της
και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής, ένα µέλος της και
ένα µέλος του ΝΣΚ.
Άρθρο 23
Προσόντα Προϊσταµένων Διευθύνσεων
1. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Συντονισµού απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητες
που περιγράφονται στην υποπαράγραφο Γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 15 του παρόντος και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
ή διδακτορικό δίπλωµα.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε αυτό
της Αρχής, στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον πέντε (5)
ετών.
γ) Πολύ καλή γνώση σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων σε
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
δ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης άλλης
ξένης γλώσσας.
2. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Μελετών και Γνωµοδοτήσεων απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών Νοµικής Σχολής ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε αυτό
της Αρχής, στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον πέντε
(5) ετών.
γ) Πολύ καλή γνώση στα θέµατα εθνικού και ενωσιακού δικαίου δηµοσίων συµβάσεων.
δ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης άλλης
ξένης γλώσσας.
3. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Ελέγχου απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητες
που περιγράφονται στην υποπαράγραφο Γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 15 του παρόντος και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
ή διδακτορικό δίπλωµα.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενο παρόµοιο µε αυτό
της Αρχής στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον πέντε (5)
ετών.
γ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης άλλης
ξένης γλώσσας και
δ) Πολύ καλή γνώση των θεµάτων των δηµοσίων συµβάσεων
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
4. Για την πλήρωση της θέσης Προϊστάµενου της Διεύθυνσης
Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής από τους τίτλους σπουδών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 50/2001 ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικολόγου ή διπλωµατούχου ΠΕ

µηχανικού και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα στα αντικείµενα αυτά.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενο παρόµοιο µε αυτό
της Αρχής στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον πέντε (5)
ετών.
γ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης άλλης
ξένης γλώσσας.
5. Για τη θέση Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και
Οικονοµικής Υποστήριξης απαιτούνται:
α) Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε παρόµοια προς το αντικείµενο
της Διεύθυνσης θέµατα, στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης
άλλης ξένης γλώσσας.
6. Τα προσόντα των Προϊσταµένων που απαιτούνται κατά τις
προηγούµενες παραγράφους, αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001.
7. Για την επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων, επιπλέον
των προαναφεροµένων απαιτήσεων, συνεκτιµώνται η γενικότερη
επιστηµονική κατάρτιση, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η
επαγγελµατική ευσυνειδησία, η παραγωγικότητα, οι διοικητικές
ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα
για συνεργασία και συλλογική εργασία και η συµπεριφορά του
υπαλλήλου.
Άρθρο 24
Τρόπος επιλογής Προϊσταµένων Διευθύνσεων
1. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσίων Συµβάσεων, επιλέγονται από την Αρχή, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007), µετά από δηµόσια προκήρυξη του Προέδρου της
Αρχής, που λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα, και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων,
ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής που συγκροτείται µε
απόφαση του Προέδρου της Αρχής και η οποία απαρτίζεται από
δύο (2) µέλη της Αρχής και ένα µέλος του ΝΣΚ.
2. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων επιλέγονται και τοποθετούνται στις θέσεις αυτές µε θητεία τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
Αρχής, µετά τη λήξη της οποίας εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταµένων
ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 διαδικασία, η έναρξη της οποίας, µε
τη δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης, λαµβάνει χώρα το νωρίτερο έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούµενου επιλεγέντος Προϊσταµένου και το αργότερο είκοσι (20)
ηµέρες µετά από αυτήν.
3. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου Διεύθυνσης
µπορεί να γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής και πριν
τη λήξη της τριετίας, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
4. Σε περίπτωση που επιλέγεται ως Προϊστάµενος Διευθύνσεως υποψήφιος που δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, µε την υπουργική απόφαση
αποσπάσεώς του συνιστάται και προσωποπαγής οργανική θέση
έως τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 25
Προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταµένων λοιπών οργανικών µονάδων
1. Για τις θέσεις Προϊσταµένων των Τµηµάτων και των Γραφείων, επιλέγονται κάτοχοι τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακής ή
τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν επαγγελµατική εµπειρία
σε σχετικό αντικείµενο, στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδικά για τις θέσεις Προϊσταµένων των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωµοδοτήσεων απαιτείται
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πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών Νοµικής Σχολής ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Για την επιλογή των Προϊσταµένων Τµηµάτων και Γραφείων
συνεκτιµάται η επιστηµονική κατάρτιση, η προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα σε συναφές αντικείµενο, η γνώση ξένων
γλωσσών, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η επαγγελµατική ευσυνειδησία, η παραγωγικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία
και συλλογική εργασία και η συµπεριφορά του υπαλλήλου.
3. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων και Γραφείων της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και των Γραφείων
Προέδρου και Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων, επιλέγονται από
την Αρχή, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), µετά από δηµόσια προκήρυξη του
Προέδρου της Αρχής, που λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα, και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
των υποψηφίων, ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής που
συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων και Γραφείων διορίζονται στις θέσεις αυτές
µε θητεία τριών ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής, µετά τη λήξη της
οποίας εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους έως την
επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταµένων ή την τοποθέτηση
νέου Προϊσταµένου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο διαδικασία, η έναρξη της οποίας, µε τη δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης, λαµβάνει χώρα το νωρίτερο
έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούµενου
επιλεγέντος Προϊσταµένου και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες
µετά από αυτήν.
4. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου Τµήµατος
ή Γραφείου µπορεί να γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Αρχής και πριν τη λήξη της τριετίας, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.
5. Σε περίπτωση που επιλέγεται ως Προϊστάµενος Τµήµατος
ή Γραφείου υποψήφιος που δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και
δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, µε την υπουργική απόφαση
αποσπάσεώς του συνιστάται και προσωποπαγής οργανική θέση
έως τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 26
Προσόντα διορισµού λοιπού προσωπικού Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
1. Τα προσόντα διορισµού στις θέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 15 του παρόντος είναι τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001.
2. Με τη δηµόσια προκήρυξη ή µε σχετική απόφαση της Αρχής
µπορεί να εξειδικεύονται, εφόσον απαιτούνται, οι µεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδών ή τα διδακτορικά διπλώµατα που γίνονται δεκτά
για την κάλυψη των προκηρυσσόµενων θέσεων.
3. Ως προς τις ξένες γλώσσες, ελάχιστο προσόν για το ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό, ορίζεται η πολύ καλή γνώση, όπως
αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του π.δ.
50/2001.
ΤΙΤΛΟΣ Β’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Άρθρο 27
Αρχές λειτουργίας της Αρχής
1. Η Αρχή ασκεί τις αρµοδιότητες και εν γένει λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και
της αµεροληψίας.
2. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Αρχή: α) δύναται
να συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες αρµόδιες
εθνικές ή διεθνείς αρχές, όπως και µε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, β) δύναται να δηµοσιεύει µελέτες µε συγκεντρωτικά και συγκριτικά στοιχεία, να
απευθύνει συστάσεις και να υποβάλλει προτάσεις στους αρµό-
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διους δηµόσιους φορείς και αναθέτουσες αρχές.
3. Όπου στη κείµενη νοµοθεσία περί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. γίνεται
λόγος για αναθέτουσες αρχές νοούνται και οι αναθέτοντες φορείς.
4. Τα µέλη της Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ενεργούν συλλογικά, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 28
Ατοµικοί φάκελοι
1. Για κάθε µέλος της Αρχής τηρείται στο γραφείο του Προέδρου ατοµικός φάκελος, στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα
στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισµό και την
προσωπική υπηρεσιακή του κατάσταση.
2. Δικαίωµα να λάβουν γνώση των παραπάνω φακέλων έχουν
µόνο: α) ο Πρόεδρος της Αρχής, β) σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο Πρόεδρος, τα µέλη της Αρχής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου και γ) το µέλος το οποίο αφορά ο
φάκελος.
Άρθρο 29
Συνεδριάσεις της Αρχής
1. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το
µήνα και έκτακτα µε απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν
τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά µέλη της. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει ανάγκη να ληφθεί απόφαση,
ο Πρόεδρος της Αρχής συγκαλεί αµέσως την Αρχή χωρίς την τήρηση προδικασίας.
2. Στις συνεδριάσεις της Αρχής µετέχουν τα τακτικά µέλη της.
Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών καλούνται, αντ’
αυτών, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του αντίστοιχου τακτικού.
Σε περίπτωση αδυναµίας σχηµατισµού απαρτίας λόγω κωλύµατος οποιασδήποτε φύσεως µέλους ή αναπληρωµατικού µέλους,
προς επέλευση της προβλεπόµενης απαρτίας, ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί αναπληρωτές άλλων µελών της Αρχής, κατά τη σειρά
διορισµού τους, ανεξαρτήτως αν συµµετέχει στη συνεδρίαση το
µέλος το οποίο αναπληρώνουν.
3. Με απόφαση του Προέδρου, τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε συνεδριάσεις της Αρχής, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού µέλους χωρίς δικαίωµα ψήφου,
εφόσον η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη. Στην περίπτωση
αυτή τα αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να µετέχουν και στο τελικό στάδιο της διαλογικής συζήτησης.
Στις συνεδριάσεις µπορεί να καλείται µετά από πρόσκληση του
Προέδρου και να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής ή και ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος
µπορεί να καλεί να παραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων
και µέλη του προσωπικού της Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δηµοσίου ή αλλοδαπών αρχών, δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και
επαγγελµατικών οργανώσεων, καθώς και εµπειρογνώµονες.
Χρέη γραµµατέα ασκεί µέλος του διοικητικού προσωπικού της
Αρχής που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της. Σε περίπτωση
κωλύµατος, τον Γραµµατέα αναπληρώνει προσωρινά µέλος του
διοικητικού ή επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται
για συγκεκριµένη συνεδρίαση ή διάστηµα.
4. Οι συνεδριάσεις της Αρχής συγκαλούνται στην έδρα της. Με
απόφασή της, η Αρχή µπορεί να συνεδριάσει οπουδήποτε αλλού
εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι
µυστικές, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από την Αρχή για συγκεκριµένο ζήτηµα µε αιτιολογηµένη απόφαση.
5. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει στα µέλη ο Πρόεδρος
δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Σε αυτήν
αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά µέλη που ζητούν
να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση καθορίζεται
και το αν είναι δυνατή η συµµετοχή των µελών µε τηλεδιάσκεψη.
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6. Το Γραφείο Προέδρου της Αρχής κοινοποιεί την πρόσκληση
στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μαζί
µε την πρόσκληση κοινοποιείται και η εισήγηση, εφόσον υπάρχει.
Αν τακτικό µέλος της Αρχής κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Γραφείο Προέδρου της
Αρχής µε κάθε πρόσφορο µέσο, οπότε, στην περίπτωση αυτή καλείται ο αναπληρωτής του. Κλήση στα τακτικά µέλη δεν απαιτείται,
αν ο Πρόεδρος έχει ορίσει ηµέρα και ώρα τακτικής συνεδρίασης
της Αρχής. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης
συνεδρίασης της Αρχής.
7. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, η
πρόσκληση των µελών µπορεί να γίνει τηλεφωνικά και χωρίς τήρηση της προθεσµίας της παραγράφου 5, αλλά µε σχετική καταχώριση σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Γραφείο Προέδρου της
Αρχής.
8. Έλλειψη της πρόσκλησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες
πληµµέλειές της θεραπεύονται και η Αρχή συνεδριάζει νόµιµα εάν
το µέλος ή τα µέλη που δεν προσκλήθηκαν ή προσκλήθηκαν πληµµελώς παρίστανται και δεν αντιλέγουν στη συνεδρίαση.
9. Εφόσον µέλος της Αρχής έχει δηλώσει εγγράφως κώλυµα
συµµετοχής σε συνεδριάσεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, δεν απαιτείται πρόσκληση του
µέλους αυτού στις συνεδριάσεις της εν λόγω περιόδου.
10. Αν κάποια από τα µέλη της Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον τα λοιπά µέλη µαζί µε
τους αναπληρωτές των µελών που εξέλειψαν ή αποχώρησαν
επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η Αρχή µπορεί να λειτουργήσει. Ο µη διορισµός ή η ανυπαρξία αναπληρωµατικού µέλους
δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της συγκροτήσεως της Αρχής.
Μέλος που εκλείψει ή αποχωρήσει αντικαθίσταται µε µέλος µε θητεία πέντε (5) ετών. Το αυτό ισχύει και για τα αναπληρωµατικά
µέλη.
Η νοµιµότητα της σύνθεσης της Αρχής δεν επηρεάζεται από
την τυχόν εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από
µία συνεδριάσεις, η απόφαση λαµβάνεται από τα µέλη που µετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουµένως, τα µέλη
που δεν µετείχαν στις προηγούµενες συνεδριάσεις ενηµερωθούν
πλήρως ως προς τα ουσιώδη σηµεία των κατ` αυτές συζητήσεων.
11. Η Αρχή συνεδριάζει νοµίµως όταν παρίστανται τέσσερα (4)
τουλάχιστον µέλη της, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος
ή ο αναπληρωτής του. Παρών θεωρείται και το µέλος που µετέχει
µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον κατά την κρίση του Προέδρου της
Αρχής η φύση της υπόθεσης επιτρέπει την κατά αυτόν τον τρόπο
αποτελεσµατική συµµετοχή του.
12. Θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µπορεί να συζητηθεί εάν
συµφωνούν τα παριστάµενα µέλη.
13. Η συζήτηση αρχίζει µε την ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στους
τυχόν παριστάµενους τρίτους, οι οποίοι κατόπιν αποχωρούν.
Άρθρο 30
Πρακτικά
1. Με ευθύνη του Γραφείου Προέδρου τηρούνται πρακτικά
όλων των συνεδριάσεων της Αρχής. Στα πρακτικά καταχωρίζονται
τα θέµατα που συζητήθηκαν, η άποψη που πλειοψήφησε και οι
γνώµες των µελών που τυχόν µειοψήφησαν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραµµατέα. Εάν δεν κριθεί σκόπιµη η παρουσία
γραµµατέα, τα πρακτικά υπογράφονται µόνο από τον Πρόεδρο.
2. Τα πρακτικά και οι εισηγήσεις καταχωρίζονται σε βιβλίο. Με
απόφαση της Αρχής µπορεί να χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά
τµήµατα των πρακτικών ή των εισηγήσεων εφόσον, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της, θίγονται επιχειρηµατικά συµφέροντα ή παραβλάπτεται ο υγιής ανταγωνισµός ή συντρέχουν λόγοι που
προβλέπονται στον ν. 2690/1999.

Άρθρο 31
Λόγοι αποκλεισµού και αποχή ή εξαίρεση Μέλους
1. Τα µέλη της Αρχής αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους ή οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση
γνώµης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, ή β) έχουν
αναµιχθεί στην υπόθεση αυτή αυτοπροσώπως ή δια παρένθετου
προσώπου µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως µε την ιδιότητα του πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, εκπροσώπου, συµβούλου, µάρτυρα,
πραγµατογνώµονα ή νοµικού παραστάτη ή γ) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, µε κάποιον
από τους ενδιαφεροµένους ή δ) έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους.
2. Μέλος το οποίο κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος
που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αµέσως στην
Αρχή ή στον Πρόεδρο ή τον εκάστοτε προεδρεύοντα και να απέχει
από οποιαδήποτε ενέργεια. Οµοίως, αιτήσεις εξαίρεσης µέλους
της Αρχής µπορεί να υποβάλουν στα ίδια όργανα οι ενδιαφερόµενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές,
η Αρχή αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.
3. Η εξαίρεση µπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από
την Αρχή.
4. Τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή, ή ζητείται η εξαίρεση, τόσων µελών ώστε τα αποµένοντα να µη σχηµατίζουν
απαρτία.
Άρθρο 32
Προδικασία
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής για την αποτελεσµατικότερη προετοιµασία απόφασης, γνωµοδότησης ή άλλης ενέργειας της
Αρχής, ορίζει εισηγητή ένα ή περισσότερα από τα τακτικά µέλη
της, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ή άλλο από τα
µέλη της ή τον Γενικό Διευθυντή ή µέλος του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή το Νοµικό Σύµβουλο, τάσσοντας και τη σχετική
προθεσµία υποβολής της εισήγησης. Ο εισηγητής έχει την ευθύνη
κατάρτισης του σχετικού φακέλου της υπόθεσης. Για την εκτέλεση της αποστολής του, επικουρείται από τις αρµόδιες Διευθύνσεις. Η προθεσµία που χορηγείται στον εισηγητή µπορεί να
παρατείνεται µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
2. Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και
ιδίως όταν πρόκειται για έκδοση κανονιστικών αποφάσεων της
Αρχής, ο Πρόεδρος µπορεί να συγκροτήσει οµάδα εργασίας για
τη σύνταξη εισήγησης. Στην οµάδα αυτή µετέχουν ένα η περισσότερα µέλη της Αρχής ή του τακτικού προσωπικού αυτής ή και
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες.
Άρθρο 33
Διαδικασία ακρόασης
1. Όταν κρίνεται αναγκαίο, η Αρχή δύναται: α) να καλεί τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα δηµοσίων φορέων και αναθετουσών
αρχών σε ακρόαση για την παροχή διευκρινίσεων επί ζητηµάτων
που άπτονται των αρµοδιοτήτων της, β) να καλεί ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς σε ακρόαση για την παροχή διευκρινίσεων επί
ζητηµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής και σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων της Αρχής στο πλαίσιο
ελέγχου συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης, στην οποία άµεσα
ή έµµεσα έχουν µετάσχει οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς.
2. Η κατά τα ανωτέρω προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, εκτός αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, οπότε και η προθεσµία µπορεί να
συντµηθεί σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες.
3. Η Αρχή µπορεί, κατά περίπτωση, να καλεί τα παραπάνω πρόσωπα ή τον εκπρόσωπό τους να υποβάλλουν µέσα σε τακτή προ-
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θεσµία και γραπτό υπόµνηµα.
4. Η κλήση για ακρόαση επιδίδεται µε επιµέλεια του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτηµένου από τον Πρόεδρο της Αρχής υπαλλήλου. Η επίδοση διενεργείται από αρµόδιο υπάλληλο της Αρχής
ή άλλο δηµόσιο όργανο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
5. Υπόµνηµα µπορούν να υποβάλλουν και µετά την ακρόαση,
εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών, δηµόσιοι φορείς,
αναθέτουσες αρχές, οικονοµικοί φορείς και άλλα πρόσωπα τα
οποία κλήθηκαν και συµµετείχαν στην ακρόαση.
Άρθρο 34
Λήψη αποφάσεων
1. Η διάσκεψη για τη λήψη αποφάσεων γίνεται είτε αµέσως
µετά τη συζήτηση, είτε σε χρόνο που ορίζει ο Πρόεδρος.
2. Οι αποφάσεις της Αρχής λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
3. Τα αναπληρωµατικά µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, εφόσον παρίστανται τα αντίστοιχα τακτικά.
4. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Κατ’ εξαίρεση, η ψηφοφορία
είναι µυστική στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθεί απόφαση για
κωλύµατα ή ασυµβίβαστα µελών της Αρχής.
5. Αν διατυπώνονται περισσότερες από δύο γνώµες και δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση, η ασθενέστερη µειοψηφία οφείλει να προσχωρήσει σε µία από τις δύο επικρατέστερες γνώµες.
6. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Αρχής προς διατύπωση
απλής γνώµης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς
όλες οι επί µέρους γνώµες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
Άρθρο 35
Αποφάσεις - Γνωµοδοτήσεις
1. Οι αποφάσεις της Αρχής είναι ειδικά αιτιολογηµένες.
Τυχόν γνώµη της µειοψηφίας αναφέρεται στην απόφαση µε
µνεία των µελών που µειοψήφησαν.
2. Οι αποφάσεις της Αρχής υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή
τον νόµιµο αναπληρωτή του, από τον συντάκτη της απόφασης και
από τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραµµατέα. Στη συνέχεια καταχωρίζονται στο Βιβλίο Αποφάσεων της Αρχής κατά αύξοντα αριθµό, ο οποίος αποτελεί και τον αριθµό της απόφασης.
3. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στα εκάστοτε ενδιαφερόµενα µέρη και τις εκάστοτε αναθέτουσες αρχές.
4. Στην περίπτωση κοινοποίησης αποφάσεων και δηµοσίευσης
αυτών, η Αρχή, µε πράξη του Προέδρου της, κατόπιν προτάσεως
του ορισθέντος εισηγητή ή, σε περίπτωση µη ορισµού εισηγητή,
κατόπιν προτάσεως της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων, παραλείπει από το προς κοινοποίηση ή και δηµοσίευση κείµενο τα στοιχεία εκείνα που κρίνεται ότι αποτελούν είτε απόρρητο
που αφορά την εθνική ασφάλεια και δηµόσια τάξη είτε επιχειρηµατικό ή εµπορικό απόρρητο για τα ενδιαφερόµενα µέρη.
5. Η Αρχή τηρεί ειδικό Βιβλίο Γνωµοδοτήσεων, όπου καταχωρίζονται κατά αύξοντα αριθµό οι γνωµοδοτήσεις της. Οι γνωµοδοτήσεις της Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, υπό την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων της ανωτέρω παραγράφου.
6. Αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί διακοπής διαδικασίας αναθέσεως ή εκτελέσεως δηµοσίας συµβάσεως κοινοποιούνται υποχρεωτικά ατελώς από την αναθέτουσα αρχή στους µετέχοντες
στη διαδικασία ανάθεσης ή στον ανάδοχο αντισυµβαλλόµενο. Η
αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει πάραυτα την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά
µε την ηµεροµηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Οι υποψήφιοι
ανάδοχοι ή ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούνται να αιτηθούν και από
την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τη λήψη σχετικού αντιγράφου της αποφάσεως
πληρώνοντας το σχετικό κόστος αναπαραγωγής της απόφασης,
εφόσον αυτή υπερβαίνει τις είκοσι (20) σελίδες.
7. Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά την ενάσκηση της γνωµοδοτικής της αρµοδιότητας, κρίνει ότι διατάξεις σχεδίου νόµου,
προεδρικού διατάγµατος, άλλης κανονιστικής πράξης ή κανονι-
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σµοί λειτουργίας εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση αα), ββ), γγ),
αλλά δεν της έχουν κοινοποιηθεί, δύναται και αυτεπαγγέλτως να
ασκήσει την κατά περίπτωση γνωµοδοτική της αρµοδιότητα,
ακόµα και αν η σχετική διάταξη, πράξη ή κανονισµός έχει ήδη δηµοσιευτεί.
8. Κατά των εκτελεστών πράξεων της Αρχής που εκδίδονται στο
πλαίσιο της ασκήσεως των κατά το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 αρµοδιοτήτων της χωρεί απευθείας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 36
Υποχρέωση συνδροµής των δηµοσίων οργάνων
και αναθετουσών αρχών
Τα αρµόδια δηµόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται µε την Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε
αναγκαία σχετική πληροφορία και να τηρούν τις υποδείξεις της,
στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της. Ειδικότερα, όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο, η Αρχή διά του Προέδρου της, δια του
Γενικού Διευθυντή της ή διά εξουσιοδοτηµένου από τον Πρόεδρο
της προσώπου µπορεί µε επιστολή της να ζητεί κατά προτεραιότητα την παροχή πληροφοριών και τη χορήγηση εγγράφων που
σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων της Αρχής, τάσσοντας
σχετική προθεσµία.
Η µη χορήγηση όπως και η απόκρυψη πληροφοριών ή στοιχείων, καθώς επίσης και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του ελεγκτικού
έργου της Αρχής συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα.
Τα στελέχη της Αρχής κατά την άσκηση ελέγχων στις αναθέτουσες αρχές και φορείς έχουν τις εξουσίες που η νοµοθεσία, σε
αντίστοιχες περιπτώσεις, χορηγεί εκάστοτε στα στελέχη του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
Άρθρο 37
Υποχρέωση συνδροµής των ιδιωτικών
οικονοµικών φορέων
1. Οι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο εµπλεκόµενοι σε µία διαδικασία δηµόσιας σύµβασης οικονοµικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να συνδράµουν την Αρχή κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Ειδικότερα, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο, η Αρχή διά του Προέδρου της, διά του Γενικού Διευθυντή της ή διά εξουσιοδοτηµένου από τον Πρόεδρό της προσώπου µπορεί µε επιστολή της να αιτείται την παροχή πληροφοριών
και τη χορήγηση εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των
καθηκόντων της Αρχής στο πλαίσιο ελέγχου συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης, στην οποία άµεσα ή έµµεσα έχουν µετάσχει οι
οικονοµικοί φορείς. Η επίδοση της επιστολής ενεργείται, σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, σε κάθε δε περίπτωση µπορεί να πραγµατοποιείται και
µε συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά.
2. Στην επιστολή αναφέρονται οι διατάξεις, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα παροχής πληροφοριών και εγγράφων, ο σκοπός
της αίτησης, η προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των δέκα (10)
ηµερών.
3. Οι οικονοµικοί φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η αίτηση οφείλουν να παράσχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες
και στοιχεία.
Άρθρο 38
Εχεµύθεια
1. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο
της άσκησης των αρµοδιοτήτων της Αρχής χρησιµοποιούνται
µόνο για τον σκοπό που επιδιώκεται µε την αίτηση παροχής πληροφοριών ή την ακρόαση ή τη διενέργεια ελέγχου.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα µέλη της Αρχής και οι ανα-
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πληρωµατικοί τους, ο Γενικός Διευθυντής, ο Νοµικός Σύµβουλος
και όλα τα στελέχη και υπάλληλοι της Αρχής τηρούν την εµπιστευτικότητα και το καθήκον εχεµύθειας.
Άρθρο 39
Βιβλία - Πρωτόκολλο
1. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων τηρεί ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο εισερχοµένων εγγράφων. Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθηµερόν στο ανωτέρω πρωτόκολλο, κατ’ αύξοντα αριθµό. Στο ίδιο
πρωτόκολλο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το
έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ηµεροµηνία εισόδου του. Η
Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων υποχρεούται να χορηγεί
βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου µε όλα τα παραπάνω στοιχεία.
2. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων της Αρχής τηρεί
Βιβλίο Αποφάσεων και Βιβλίο Γνωµοδοτήσεων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο αποφασισθεί να τηρείται για την εύρυθµη
λειτουργία της Αρχής.
Άρθρο 40
Πειθαρχικές διατάξεις
1. Τα µέλη και το προσωπικό της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από
την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πειθαρχική αγωγή ασκείται ενώπιον
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε ανάλογη εφαρµογή των γενικών
διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.
2. Την πειθαρχική εξουσία επί των µελών της Αρχής και του προσωπικού αυτής, συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Διευθυντή,
ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής.
Άρθρο 41
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
Με απόφαση της Αρχής ορίζεται µέλος του τακτικού προσωπικού της ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για
την τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας των Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (EE L
119) και κάθε άλλη διάταξη που έχει θεσπιστεί προς εκτέλεση του
Κανονισµού αυτού.»
Β. Οι διατάξεις του παρατιθέµενου στην προηγούµενη παράγραφο Α’ Οργανισµού και Κανονισµού Λειτουργίας της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τροποποιούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
4 παράγραφος 4 και του άρθρου 7 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), µε
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση µε προεδρικό
διάταγµα, αντιστοίχως, των ζητηµάτων της Οργάνωσης και του
Κανονισµού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
Γ.1. Δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται στο σύνολό
τους: (α) το π.δ. 122/2012 (Α’ 215) και (β) το π.δ. 123/2012 (Α’
216) πλην του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13. Έως
τότε εκδίδονται οι πράξεις κατανοµής του προσωπικού στις οργανικές µονάδες που προβλέπονται στον παρατιθέµενο στην παράγραφο Α’ Οργανισµό και Κανονισµό Λειτουργίας της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την κατάργηση των
κατά το προηγούµενο εδάφιο διαταγµάτων.
2. Προϊστάµενοι διευθύνσεων και τµηµάτων ή γραφείων, οι
οποίοι έχουν τοποθετηθεί ή επιλεγεί µέχρι σήµερα, µπορούν µε
απόφαση της Αρχής να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη
της θητείας τους ή τον ορισµό νέων σύµφωνα µε τις κείµενες για
την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διατάξεις. Σε περίπτωση δηµιουργίας νέων οργανικών µονάδων οι υπηρετούντες µπορεί να τοποθετούνται µε
απόφαση της Αρχής σε µία από τις συνιστώµενες οργανικές µονάδες. Έως την πλήρωση των θέσεων αυτών σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διαδικασίες, ορίζονται µε
απόφαση της Αρχής προσωρινοί Προϊστάµενοι των νέων οργανικών µονάδων και αναπληρωτές Προϊστάµενοι εκείνων των οργανικών µονάδων των οποίων η θητεία των Προϊσταµένων έχει λήξει.

Δ. Η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κινείται το νωρίτερο έξι (6) µήνες πριν από
τη λήξη της θητείας του προηγούµενου επιλεγέντος Προϊσταµένου και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά από αυτήν.»
Άρθρο 54
Αποσπάσεις στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται και ισχύει από την έναρξη ισχύος του περίπτωση κστ’ ως
εξής:
«κστ) στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
2. Η απόσπαση προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη
των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), µε κοινοποίηση στην υπηρεσία του
υπαλλήλου και στο αρµόδιο τµήµα περί αποσπάσεων και µετακινήσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο χρόνος
υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.
3. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης για µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα, ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται
ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ύστερα από
δηµόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 55
1. Στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης», που στόχο έχει την αντιµετώπιση του φαινοµένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain)
στο εξωτερικό, χορηγούνται χρηµατικά έπαθλα, κατόπιν αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων από ειδική Επιτροπή, σε:
α. διακρατικά δίκτυα επιστηµονικής-ερευνητικής συνεργασίας
στα οποία συµµετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
οι οποίοι είναι: είτε (α) ελληνικής καταγωγής είτε (β) πολίτες της
ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν µόνιµη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία (3) έτη, και οι οποίοι (α, β) διαµένουν και απασχολούνται στη χώρα που εκπροσωπούν για τουλάχιστον ένα (1) έτος
κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.
Σε κάθε δίκτυο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον δύο
(2) χώρες, εκ των οποίων µία υποχρεωτικά είναι η Ελλάδα,
β. προτάσεις επιχειρηµατικών συνεργασιών που αφορούν την
παραγωγή συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ελλάδα,
και στις οποίες συµµετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι είτε: (α) ελληνικής καταγωγής είτε (β) πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν µόνιµη κατοικία την Ελλάδα
επί τουλάχιστον τρία (3) έτη, και οι οποίοι (α, β) διαµένουν και απασχολούνται στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά το
χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.
2. Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης.
3. Τα χρηµατικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Η χρηµατοδότηση
του συνολικού διανεµόµενου χρηµατικού ποσού πραγµατοποιείται
από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ). Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριών (3) εκατοµµυρίων ευρώ κατά έτος. Το
συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης αποτελεί τον προϋπολογισµό
του ενάριθµου έργου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
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4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ρυθµίζεται οποιοδήποτε σχετικό θέµα µε το ως άνω πρόγραµµα βραβείων, όπως η διάρκεια του προγράµµατος, η διαδικασία και η
συχνότητα απονοµής των βραβείων, οι κατηγορίες απονεµόµενων
βραβείων, τα κριτήρια και η διαδικασία συµµετοχής, τα κριτήρια
και η διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων, η
σύνθεση της ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης ανά κατηγορία βραβείων, ο καθορισµός του ύψους και του τρόπου καταβολής των
χρηµατικών βραβείων, καθώς και κάθε άλλη, σχετική µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, λεπτοµέρεια.
Άρθρο 56
Δοµές Στήριξης Επιχειρήσεων
1. Στα κατά τόπους Επιµελητήρια δύναται να δηµιουργούνται
Δοµές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ). Σκοπός των ΔΣΕ είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων µέσω της ενηµέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφεροµένων για πάσης φύσεως επιχειρηµατικά
θέµατα που αφορούν την πραγµατοποίηση και την περαιτέρω
ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.
2. Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών αναλαµβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής
πλατφόρµας, µέσω της οποίας θα παρέχονται µε οργανωµένο
τρόπο επεξεργασµένη πληροφόρηση και υπηρεσίες σύµφωνα µε
την παράγραφο 1. Στο ΕΚΤ δηµιουργείται ΔΣΕ, όπου σε συνεργασία µε τις άλλες κατά τόπους ΔΣΕ θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις.
3. Οι κατά τόπους ΔΣΕ συντονίζονται και εποπτεύονται στο έργο
τους από την Επιτελική Δοµή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ), στην
οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, του
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας
(ΕΣΕΕ).
4. Η ΕΔΣΕ ορίζει ετησίως συγκεκριµένους, µετρήσιµους στόχους βάσει των οποίων οι ΔΣΕ αναπτύσσουν τη δραστηριότητά
τους και δύναται να παύει τη λειτουργία κατά τόπον ΔΣΕ σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στους τιθέµενους στόχους. Επίσης η
ΕΔΣΕ προτείνει στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης δράσεις
σχετικά µε τη στήριξη επιχειρήσεων, ιδίως στους εξής τοµείς:
α. Ενσωµάτωση ή ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων παραγωγής.
β. Προώθηση εξαγωγών.
γ. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
δ. Δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών και υποβάλλει ετήσια
έκθεση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.
5. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος Δοµών Στήριξης Επιχειρήσεων πραγµατοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το συνολικό ποσό
χρηµατοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ κατά έτος.
6. Για τη στελέχωση των ΔΣΕ, τα επιµελητήρια και το ΕΚΤ δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου µε αντικείµενο
την υποστήριξη των επιχειρήσεων σύµφωνα µε την παρ. 1, κατόπιν
δηµοσίευσης πρόσκλησης για τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες στην
ιστοσελίδα τους και σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη δηµιουργία, τη λειτουργία και
τους ειδικότερους όρους για τη στελέχωση των ΔΣΕ, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις ειδικότερες αρµοδιότητες της ΕΔΣΕ,
το συνολικό ποσό και τον τρόπο χρηµατοδότησης του προγράµµατος από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου ζήτηµα.
Άρθρο 57
Ρύθµιση µισθολογικών ζητηµάτων
Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018 (Α’ 179) αντικαθίστα-
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ται ως εξής:
«1.α. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
4354/2015 (Α’ 176), όπως αυτή διαµορφώθηκε κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
χορηγείται, από 1.9.2018, σε όλους τους υπαλλήλους µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
συµπεριλαµβανοµένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή µεταταχθεί µετά την 1.11.2011 έως και την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς επίσης και ως διοικητικό
προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.).
β. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
4354/2015 (Α’ 176), όπως αυτή διαµορφώθηκε κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και
η οποία προέκυψε από την εφαρµογή του άρθρου 57 του ν.
2324/1995 (Α’ 146) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) και διατηρήθηκε
σε ισχύ µε τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.
3205/2003 (Α’ 297), από την 1.9.2018 καταβάλλεται σε όλους τους
υπαλλήλους όλων των οργανικών µονάδων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των
αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), µε ηµεροµηνία διορισµού ή µετάταξης στο
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης έως 31.3.2019.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Άρθρο 58
Σύσταση φορέα
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων
Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.». Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυµία θα αποδίδεται ως
«LAMIA CENTER S.A.».
2. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών
αποφάσεων, τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 11), καθώς και τις
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
3. Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήµος Λαµιέων.
4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
5. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ (170.000) ευρώ, διαιρεµένο σε χίλιες εφτακόσιες (1.700) ονοµαστικές µετοχές των εκατό (100) ευρώ η κάθε
µία, εκ των οποίων οι χίλιες είκοσι (1.020) ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δήµου Λαµιέων, οι τριακόσιες σαράντα (340)
ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και οι τριακόσιες σαράντα (340) ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Λαµίας.
6. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώριση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
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Άρθρο 59
Σκοπός
1. Σκοπός της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» είναι:
α) Η διοργάνωση ετήσιας Πανελλήνιας Έκθεσης, στη Λαµία,
µε στόχο την ανάδειξη της έκθεσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µε κύρια έµφαση τον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης και
της προώθησης των εθνικών αγροτικών προϊόντων.
β) Η ανάπτυξη δράσεων µε φορείς και οργανώσεις µε στόχο
την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης.
γ) Η αξιοποίηση των κτιρίων µε στόχο να αποτελέσει ο νέος
φορέας πόλο έλξης δράσεων έρευνας και καινοτοµίας – συνεδρίων σε συνεργασία µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τους
επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής.
δ) Η υποστήριξη των τοπικών επενδυτικών συνεργασιών.
ε) Η προώθηση της ευρύτερης περιοχής ως επενδυτικού προορισµού, µέσω ανάπτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς
φορείς.
στ) Η παροχή ενηµέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτικής βοήθειας
και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις µε στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και
τη στήριξη των ελληνικών τοπικών εξαγωγών και της ελληνικής
τοπικής επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγορές.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» δύναται ιδίως:
α) να διαχειρίζεται και να λειτουργεί µόνιµο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο,
β) να προβαίνει σε εκσυγχρονισµό και επέκταση όλων των υποδοµών της έκτασης της Π.Ε.Λ.,
γ) να διοργανώνει εκθέσεις, σεµινάρια, συνέδρια και συναντήσεις µε θέµατα οικονοµικού, τεχνολογικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος,
δ) να εκµεταλλεύεται κυλικεία, εστιατόρια και γενικά χώρους
παροχής υπηρεσιών προς το κοινό και
ε) να προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που δεν
αντίκειται στους παραπάνω σκοπούς.
2. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» εφαρµόζει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Άρθρο 60
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας
Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» από πέντε (5) µέλη και αποτελείται από:
α) ένα πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας επί των θεµατικών πεδίων της
εταιρείας ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Δήµο Λαµιέων,
β) δύο (2) εκπρόσωπους του Δήµου Λαµιέων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας.
2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται σε
τέσσερα (4) έτη και µπορεί να ανανεωθεί µια φορά για ισόχρονο
διάστηµα.
Άρθρο 61
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας
Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ (170.000), διαιρεµένο σε χίλιες εφτακόσιες (1.700) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό
(100) ευρώ η κάθε µία. Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται
κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) ευρώ από το
Δήµο Λαµιέων, κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
(34.000) ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατά το
ποσό των (34.000) ευρώ από το Επιµελητήριο Φθιώτιδας και κα-

ταβάλλεται µε µετρητά το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Τα δικαιώµατα των µετόχων στο πλαίσιο συµµετοχής στη
Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Δήµαρχο Λαµιέων, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας.
3. Οι µετοχές της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» είναι ονοµαστικές, αδιαίρετες και αµεταβίβαστες.
Άρθρο 62
Πόροι
Πόροι της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» είναι οι εξής:
1. Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.
2. Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
περιλαµβανοµένων και προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, που
συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους.
3. Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες και πάσης
φύσεως ενισχύσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή
αλλοδαπών για την επίτευξη του σκοπού της.
4. Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
Άρθρο 63
Προσωπικό
1. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών προσλαµβάνει
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση µίσθωσης έργου και έµµισθης εντολής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, ο Δήµος Λαµιέων, δια των αντιστοίχων υπηρεσιών
του, θα παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την κάλυψη των αναγκών της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ.
Α.Ε.».
3. Η κάλυψη των αναγκών της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας
Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σε προσωπικό δύναται να γίνει
και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224) περί
Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.
Άρθρο 64
Παραχώρηση ακινήτου Π.Ε.Λ.
1. Στην ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» παραχωρείται από το Ελληνικό Δηµόσιο, κατά χρήση,
χωρίς αντάλλαγµα, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, προς
αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση, το ακίνητο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας (Π.Ε.Λ.), µε έκταση αρχικής ιδιοκτησίας
167.457,00 τ.µ και περιτοιχιζόµενης ιδιοκτησίας 118.010,061 τ.µ.,
µετά των υφισταµένων κτισµάτων και εγκαταστάσεων, το οποίο
εµφαίνεται στο συνηµµένο από Απριλίου 2005 τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα Β’).
2. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» αναλαµβάνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης,
τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόµενες υποχρεώσεις:
α. Να προβαίνει σε συντήρηση και αξιοποίηση των υφισταµένων εγκαταστάσεων του ακινήτου της Π.Ε.Λ..
β. Να λαµβάνει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, µε αποκλειστικά
δικής της ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, όλες τις άδειες οι οποίες
απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης,
να τηρεί τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, καθώς επίσης
να καταβάλει την δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που
απαιτούνται.
γ. Να ενηµερώνει άµεσα, µέσω των εντεταλµένων οργάνων
των µετόχων της, την αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται κατα-
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πατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί του παραχωρούµενου
ακινήτου, των υφιστάµενων εντός αυτού εγκαταστάσεων και των
κτιρίων ή επί των κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να ληφθούν
όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα προστασίας, για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων
του Δηµοσίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
όροι της παραχώρησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Με απόφαση
του ίδιου Υπουργού η παραχώρηση δύναται να ανακληθεί εν όλω
ή εν µέρει, σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής. Σε κάθε
περίπτωση η παραχώρηση ανακαλείται εάν η ανώνυµη εταιρεία
«Φορέας Π.Ε.Λ. Α.Ε.», εντός της πρώτης πενταετίας από την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, δεν έχει προβεί σε ουδεµία ενέργεια σύµφωνα µε τον καταστατικό σκοπό της και τους
όρους της παραχώρησης, για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση
της παραχωρηθείσας έκτασης και των υφιστάµενων εντός αυτής
εγκαταστάσεων.
4. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» δύναται να ενεργεί ως Κύριος Έργου και Αναθέτουσα
Αρχή για την εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση έργων στην
παραχωρηθείσα έκταση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, συνεπικουρούµενη από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Δήµου Λαµιέων.
Άρθρο 65
Κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»
και µεταφορά των αρµοδιοτήτων του
1.Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»,
µε έδρα την Λαµία, το οποίο συνεστήθη µε τις διατάξεις του ν.
214/1975 (Α’ 259), καταργείται µε τη δηµοσίευση της απόφασης
της παραγράφου 6, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νοµική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς του µέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, από την εποµένη της οποίας
επέρχονται για το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., αυτοδίκαια, τα αποτελέσµατα της κατάργησης.
2. Οι σκοποί του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», όπως
προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 214/1975 και τις λοιπές κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρµοδιότητα αυτού, µεταφέρονται
και ασκούνται εφεξής από την συσταθείσα µε τον παρόντα νόµο
ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
3. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.», υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες που υφίστανται κατά
την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας». Οι
εκκρεµείς δίκες του µετατρεπόµενου νοµικού προσώπου συνεχίζονται από την ανώνυµη εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες
διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Προβλήµατα δικαιοδοσίας που µπορεί να προκύψουν, επιλύονται από τα δικαστήρια στα οποία εκκρεµούν οι υποθέσεις. Έργα, δράσεις και
προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδοτούµενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από
το καταργούµενο νοµικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών
και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις µεταφερόµενες
αρµοδιότητες, από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια
Έκθεση Λαµίας» συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
4. Η κινητή περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.». Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών του
καταργούµενου Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», καθώς
και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, µεταφέρονται, µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάργηση αυτού,
µε εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, σε λογαριασµό της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και
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αποτελούν έσοδα αυτής.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Οικονοµικών συγκροτείται, µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, επταµελής επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν εκπροσώποι των ανωτέρω Υπουργείων, καθώς και εκπρόσωποι των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ.
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση
Λαµίας», για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση
Λαµίας», β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των κινητών, τα οποία κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα
της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.».
Η έκθεση καταγραφής-απογραφής υποβάλλεται στους ανωτέρω Υπουργούς το αργότερο εντός εξαµήνου και εγκρίνεται µε
κοινή απόφασή τους µέχρι την ηµεροµηνία κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ.
«Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας».
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Οικονοµικών που εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», ρυθµίζονται
όλα τα ειδικότερα θέµατα της κατάργησης αυτού και ιδίως όσα
αναφέρονται στον εξοπλισµό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εξυπηρέτηση των σκοπών και των
αρµοδιοτήτων αυτού από την ανώνυµης εταιρείας «Φορέας
Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
Άρθρο 66
Αναστολή πληρωµών για οφειλές προς το Δηµόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναστέλλεται για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία κατάργησης
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» η πληρωµή των βεβαιωµένων κατά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» οφειλών προς το Δηµόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
Άρθρο 67
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4549/2018 (Α’105), αναριθµείται
σε 2α.
2.α. Η παρ. 1Α του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 καταργείται.
β. Η φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 25
του ν. 3982/2011 «και για τις περιπτώσεις της παρ. 1Α µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών» καταργείται.
γ. Η φράση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 25
του ν. 3982/2011 «και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για τις περιπτώσεις της παρ. 1Α» καταργείται.
3. Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν.
4442/2016 (Α’230) παρατείνεται έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020.
4. α. Καταργούνται οι παράγραφοι 5 έως 8 του άρθρου 83 του
ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 78 του ν.
4549/2018.
β. Στο άρθρο 78 του ν. 4549/2018 µετά την παράγραφο 1 προστίθενται παράγραφοι 2 έως 5 ως εξής:
«2. Η απόφαση του εσωτερικού άρθρου 81 της παραγράφου
1 εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
3. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται
από αυτό.
4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από τη
δηµοσίευση της απόφασης του εσωτερικού άρθρου 81 στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του εσωτερικού άρθρου 83.
5. Το άρθρο 77 του ν. 4442/2016 αναριθµείται σε άρθρο 84.»
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γ. Στο άρθρο 79 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) προστίθεται τρίτη
παράγραφος ως εξής:
«3. Η υπ’ αριθµ. οικ. 12684/ 92/2014 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 3181), καταργείται».
5. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ν.Π.Ι.Δ., που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί µε
απόσπαση στη Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης
του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηµατικό περιβάλλον,
που έχει συσταθεί µε το άρθρο 133 του ν. 4512/2018, µετατάσσεται µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτησή του, σε
κενή οργανική θέση κλάδου ή ειδικότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Για τη µετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι
να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας
της οργανικής θέσης στην οποία µετατάσσονται. Η µετάταξη
πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η αίτηση µετάταξης υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
6.α. Για αιτήσεις καθορισµού επιχειρηµατικών πάρκων, που
έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου
47 του ν. 3982/2011, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 45 του ίδιου νόµου.
β. Για επιχειρηµατικά πάρκα για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3982/ 2011 και δεν έχει
εκδοθεί η απόφαση διαπίστωσης ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής του άρθρου 53 του
ν. 3982/2011, τάσσεται προθεσµία
ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειµένου η ΕΑΝΕΠ να διαµορφώσει το µετοχικό της κεφάλαιο ώστε:
αα) το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί
να µην είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής,
ββ) από το µετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, ποσό που
αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής να έχει πραγµατοποιηθεί µε καταβολή µετρητών. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να
παραταθεί διοικητικά.
Σε περίπτωση µεταβολής του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
των έργων υποδοµής µε τροποποίηση της απόφασης της παρ. 1
του άρθρου 47 του ν. 3982/2011, ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόµου. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία του πρώτου εδαφίου, ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
γ. Στην περίπτωση ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του ν.
2545/1997, που αιτούνται την ένταξή τους στις διατάξεις του ν.
3982/2011, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου
63 του τελευταίου αυτού νόµου και για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδοµής ή, αντίστοιχα, δεν έχει διαπιστωθεί
η ολοκλήρωσή τους για το σύνολο της οριοθετηµένης έκτασής
τους, µε την υποβολή της αίτησης, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του
ν. 3982/2011.
Το ποσοστό του απαιτούµενου µετοχικού κεφαλαίου υπολογίζεται µε βάση τον προϋπολογισµό των ανωτέρω υπολειπόµενων
έργων υποδοµής, τα οποία περιγράφονται στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης υπαγωγής στο ν. 3982/2011 και οφείλουν να
εκπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου
4 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α. 15/3/2226/ 170/2012 (Β’
583).
7. Η ισχύς του άρθρου 44 αρχίζει από τις 23.1.2013.
8. Η διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 4399/2016, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος, έχει εφαρµογή από τις 10.1.2018 και καταλαµβάνει και τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτήσεις
υπαγωγής σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, για τις
οποίες δεν είχε εκδοθεί απόφαση υπαγωγής µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ή υπο-
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βάλλουν αιτήσεις υπαγωγής µετά την ηµεροµηνία αυτή. Οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν προβεί σε µετεγκατάσταση σύµφωνα
µε όσα ορίζονται ανωτέρω και β) δεσµεύονται ότι δεν θα το πράξουν µέσα σε περίοδο δύο (2) ετών µετά την ολοκλήρωση της
αρχικής επένδυσης για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής.
9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Δ του άρθρου 14Β του ν.
3908/2011, που προστέθηκε µε το άρθρο 34 του παρόντος,
ισχύει από τις 22.6.2016.
10. Η ισχύς του άρθρου 47 αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν.
4109/2013.
11. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αρχίζει από την
1.4.2017.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Άρθρο 68
Πεδίο εφαρµογής - προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
1. Φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθµιση των οφειλών των παραγράφων 2 και
3, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, προκειµένου
να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική
ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:
α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εµπράγµατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής,
ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία
του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
β) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση
του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α’ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναµία πληρωµής ή λόγω ύπαρξης
επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση,
ακόµα κι αν ο οφειλέτης εξέπεσε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11
του ν. 3869/2010 ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9
του ν. 3869/2010. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο µπορεί να ασκήσει την αίτηση του άρθρου 72 µόνο αν πριν
την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72 η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου µέσου.
γ) Η αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα
175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη
περίπτωση.
δ) Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500
ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά
8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.
ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας
κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του
άρθρου 72.
στ) Οι καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του
συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών έχουν συνολική αξία
που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης του άρθρου 72.
ζ) Υφίσταται τουλάχιστον µία οφειλή επιδεκτική ρύθµισης κατά
τις παραγράφους 2 έως 6.
η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπο-
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λογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα
εκτέλεσης, των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει
τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις
οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε
για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των
100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 72.
2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, µπορεί να ρυθµίσει
οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα,
καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει
εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη
ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως
κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου
2018.
3. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ο τρίτος κύριος
µπορεί να ρυθµίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών
προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα ή
από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσηµείωση
υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές
βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά
την 31η Δεκεµβρίου 2018.
4. Η µεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων
ή η ανάθεση της διαχείρισής τους κατά τον
ν. 4354/2015
(Α’ 176), καθώς επίσης η τιτλοποίησή τους κατά τον ν. 3156/2003
(Α’ 157) ή η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε
αυτές δεν εµποδίζει τη ρύθµισή τους κατά το παρόν Μέρος.
5. Δεν ρυθµίζονται µε το παρόν Μέρος οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.
6. Δεν ρυθµίζονται µε τον παρόν Μέρος οφειλές, που κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, έχουν ρυθµιστεί
σύµφωνα µε τα άρθρα 99 επ. του
ν. 3588/2007 (Α’ 153),
τα άρθρα 61 έως 67 του
ν. 4307/2014 (Α’ 246) ή το
ν. 4469/2017 (Α’ 62), ή για τις οποίες υπάρχει εκκρεµής αίτηση
ρύθµισης κατά τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 69
Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Μέρους:
α) Ο όρος «πιστωτικό ίδρυµα» περιλαµβάνει και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση.
β) Ο όρος «σύζυγος» περιλαµβάνει και τον αντισυµβαλλόµενο
σε σύµφωνο συµβίωσης του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή του ν.
3719/2008 (Α’ 241).
γ) Ως «εξαρτώµενα µέλη» νοούνται τα πρόσωπα που ορίζονται
στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
δ) Ως «οικογενειακό εισόδηµα» νοείται το άθροισµα των εισοδηµάτων του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώµενων
µελών, µειωµένο κατά τους αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και το
τέλος επιτηδεύµατος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Στο «οικογενειακό εισόδηµα» συµπεριλαµβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά.
ε) Ως «δηµόσιος τοµέας» νοείται το σύνολο των φορέων που
απαριθµείται στην περίπωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143).
στ) Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που προκύπτει από την
τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος.
ζ) Ως «χρηµατοπιστωτικά προϊόντα» νοούνται τα µέσα χρηµαταγοράς κατά την παρ. 17 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018
(Α’ 14) οι κινητές αξίες κατά την παρ. 44 του άρθρου 4 του ν.
4514/2018 και τα εξαγοράσιµα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής.
η) Ως «µεταφορικά µέσα» νοούνται τα αναφερόµενα στις πε-
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ριπτώσεις γ’, στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
4172/2013, εφόσον ανήκουν στην κυριότητα του αιτούντα ή του
συζύγου του.
Άρθρο 70
Προσδιορισµός αξίας περιουσιακών στοιχείων
1. Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του αιτούντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 68, ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται
στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό
του συµπληρωµατικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύµφωνα µε τον ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή
προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισµού φόρου. Για
γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού, για τα οποία δεν
προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειµενική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις
του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982 (Α’ 43) και της υπ’ αριθµ.
1144814/26361/ΠΟΛ./1310/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 1328). Αν το ακίνητο βρίσκεται στην αλλοδαπή, για
την επιλεξιµότητα του αιτούντος κατά την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 λαµβάνεται υπόψη η εµπορική αξία.
2. Για τον προσδιορισµό του καταβλητέου ποσού κατά το
άρθρο 75, ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εµπορική της
αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύµατος κατά την 31η Δεκεµβρίου του τελευταίου έτους, πριν την
υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Εάν η αίτηση του άρθρου
72 υποβληθεί µέχρι την 30η Απριλίου λαµβάνεται υπόψη η αξία
της 31ης Δεκεµβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Ο αιτών µπορεί να αποδείξει
ότι η εµπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική
από την καταχωρισµένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό
της παραγράφου 1 του άρθρου 75 καθορίζεται µε βάση την αποδεικνυόµενη εµπορική αξία.
3. Αν ο αιτών έχει κατ’ ιδανικό µερίδιο κυριότητα, πλήρη ή
ψιλή, ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιµη για την επιλεξιµότητά του κατά την περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 68
είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας. Για τον
προσδιορισµό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, κρίσιµη είναι η αξία του ιδανικού του µεριδίου και, αν ο αιτών έχει
επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήµισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και
για την αποτίµηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος κατά την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου
68.
Άρθρο 71
Ηλεκτρονική πλατφόρµα
Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν Μέρος, µε εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, διεξάγεται µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και
διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η πλατφόρµα φιλοξενείται
και λειτουργεί στις υποδοµές της Γ.Γ.Π.Σ.. Στην πλατφόρµα παρέχεται πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
Άρθρο 72
Υποβολή αίτησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68, µπορεί έως την 31η Δεκεµβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για
ρύθµιση των οφειλών των πααγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, µε
σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.
2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ακόµα κι αν µε τη δεύτερη αίτηση ζητείται ρύθµιση διαφορετικών οφειλών σε σχέση µε την πρώτη ή αν ο αιτών
εξέπεσε της ρύθµισης που προέκυψε από την προηγούµενη αί-
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τηση.
3. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλµατα της αίτησης, τα οποία
δεν µπορούν να διορθωθούν µε εισαγωγή των στοιχείων στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα, µπορεί η αίτηση να διαγραφεί και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 78.
4. Η αίτηση περιέχει:
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, διεύθυνση οικίας και εργασίας,
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης, Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευµατίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
β) Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώµενων µελών του.
γ) Εισοδήµατα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών του από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.
δ) Κατάλογο των πιστωτών, µε ληξιπρόθεσµες ή µη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόµενο ποσό ανά πιστωτή, την
ηµεροµηνία, αναφορικά µε την οποία προσδιορίζεται το ύψος
της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι
κάθε πιστωτή.
ε) Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων ε’
και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 68, στην Ελλάδα και στην
αλλοδαπή.
στ) Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων
(είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόµενο ποσό,
σειρά, δηµόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραµµένα στην κύρια κατοικία του αιτούντος.
ζ) Κατάλογο των πιστωτών µε οφειλές ανεπίδεκτες ρύθµισης
κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68, έκαστος των
οποίων έχει απαίτηση ανώτερη των 2.000 ευρώ.
η) Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν.
3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναµία πληρωµής
ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια
κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου
9 του
ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων
ζητεί τη ρύθµιση, δεν έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 99
επ. του ν. 3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το
ν. 4469/2017, ούτε υπάρχει εκκρεµής αίτηση ρύθµισής τους κατά
τις διατάξεις αυτές.
5. Η αίτηση συνυπογράφεται από το σύζυγο και τα εξαρτώµενα µέλη του αιτούντος ή τους νόµιµους αντιπροσώπους τους.
6. Ο αιτών συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτησή του µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρµόδιο
Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο του κτηµατολογικού φύλλου
αυτής,
β) αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού, για το οποίο δεν
προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συµπληρωµένο έντυπο υπολογισµού αξίας γηπέδου, υπογεγραµµένο από συµβολαιογράφο.
Ο αιτών µπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί
σηµαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.
7. Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόµατα από
τη βάση δεδοµένων της Φορολογικής Διοίκησης:
α) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε3) του τελευταίου έτους,
γ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9),
δ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,
ε) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος
(εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,
στ) κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, αεροσκάφη,
πλοία, σκάφη) του αιτούντος, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1
του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόµατα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιµη έκδοσή τους, εφό-
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σον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσµία υποβολής τους
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόµενων προθεσµιών η αυτόµατη άντληση των εγγράφων,
εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
8. Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόµατα από
τα πιστωτικά ιδρύµατα:
α) στοιχεία αναφορικά µε τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες είναι επιδεκτικές ρύθµισης κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 68, το οφειλόµενο ποσό ανά πιστωτή, την ηµεροµηνία, αναφορικά µε την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε
οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,
β) στοιχεία αναφορικά µε καταθέσεις και χρηµατοπιστωτικά
προϊόντα του τηρούνται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καθώς
και την εκτιµώµενη αξία τους,
γ) τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος που βρίσκονται στη
διάθεσή τους.
9. Αν τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7 και 8 δεν ανακτηθούν αυτόµατα από τις αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων για οποιονδήποτε λόγο, τότε υποβάλλονται από τον αιτούντα.
10. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία, ο αιτών παρέχει
άδεια στους συµµετέχοντες πιστωτές και στο Δηµόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδοµένων του, τα
οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδοµένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συµµετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της
συνολικής διαδικασίας του παρόντος Μέρους. Η άδεια του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των
τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’
270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν.
4174/2013 (Α’ 170). Η άρση του τραπεζικού απορρήτου του προηγούµενου εδαφίου αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί
πέντε (5) έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και
διαρκεί µέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο αιτών µε τη συναινετική ή δικαστική ρύθµιση. Η άρση του
φορολογικού απορρήτου κατά το δεύτερο εδάφιο αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε (5) έτη πριν από την οριστική
υποβολή της αίτησης και διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικής ρύθµισης του άρθρου 74 ή την αµετάκλητη περάτωση της δίκης του άρθρου 77. Έναντι του Δηµοσίου
η άρση του απορρήτου εκτείνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια
της ρύθµισης.
11. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντα και των συνυπογραφόντων, συζύγου και εξαρτώµενων µελών για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχοµένου της αίτησης και των υποβληθέντων
εγγράφων. Ο αιτών ενηµερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης
για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές
προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.
12. Αν αποδεικνύεται µε δηµόσια έγγραφα ότι η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 11 είναι ψευδής, τότε, εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος, η δικαστική ή η
εξώδικη ρύθµιση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει όλων των δικαιωµάτων βάσει της ρύθµισης, οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή την οφειλή που προκύπτει από την αρχική
σύµβαση µειωµένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν και ο θιγόµενος πιστωτής µπορεί να επισπεύσει άµεσα αναγκαστική εκτέλεση. Η εν λόγω οφειλή επιβαρύνεται µε επιτόκιο πέντε τοις
εκατό (5%). Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 80 εφαρµόζεται αναλόγως. Η Διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει µε αναδροµική
ενέργεια την απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η συνεισφορά
του Δηµοσίου κατά το άρθρο 76, αν αποδεικνύεται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία. Σε
αυτήν την περίπτωση το Δηµόσιο αναζητά από τον αιτούντα την
καταβληθείσα συνεισφορά, η οποία επιβαρύνεται µε επιτόκιο
πέντε τοις εκατό (5%) από τον χρόνο καταβολής της.
13. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288). Αν για οποιονδήποτε λόγο η
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διαδικασία του παρόντος Μέρους δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του
Κώδικα Δεοντολογίας.
14. Η αίτηση, µετά τον προέλεγχο επιλεξιµότητας κατά το
άρθρο 73, µεταγράφεται µε επιµέλεια οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον στο βιβλίο µεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
Άρθρο 73
Προέλεγχος επιλεξιµότητας
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρµα, µε ειδική ένδειξη, ενηµερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιµότητά του
ή µη. Αν, παρά την ένδειξη για µη επιλεξιµότητα, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρµα εµποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί
απόρριψης της αίτησης.
Άρθρο 74
Διαδικασία συναινετικής ρύθµισης
1. Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρµα κοινοποιεί
την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των
οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθµιστούν.
2. Μέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε
πιστωτής µπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθµιση της απαίτησής του σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 75. Αν ο πιστωτής αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόµενος ότι ο αιτών
είναι µη επιλέξιµος, προσδιορίζει τον λόγο της µη επιλεξιµότητας
και µεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό
υπάρχει.
3. Οι πιστωτές, συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων, µπορούν να διατυπώσουν προς τον οφειλέτη µία κοινή
πρόταση ή τις επιµέρους προτάσεις τους µέσω εκπροσώπου
τους. Ως εκπρόσωπος ορίζεται ο εµπραγµάτως ασφαλισµένος
δανειστής, ο οποίος προηγείται στην υποθηκική τάξη, και σε
κάθε άλλη περίπτωση ο δανειστής µε την υψηλότερη απαίτηση.
4. Μέσα σε έναν µήνα από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, λογίζεται
ότι ο αιτών απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις. Η αποδοχή της πρότασης από τον αιτούντα
επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος σχεδίου σύµβασης.
5. Με την αποδοχή µίας ή περισσότερων προτάσεων επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 79 ως προς τους ρυθµισµένους πιστωτές, ανεξάρτητα από τη µη ρύθµιση των απαιτήσεων των
λοιπών πιστωτών.
6. Η διαδικασία συναινετικής ρύθµισης ολοκληρώνεται:
α) µε την απόρριψη της αίτησης κατά το δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 73,
β) µε την παραίτηση του αιτούντος από την αίτησή του, η
οποία µπορεί να υποβληθεί µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της
παραγράφου 4, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και κοινοποιείται από
την πλατφόρµα σε όλους τους πιστωτές,
γ) µε την παράλειψη ή την άρνηση όλων των πιστωτών προς
ρύθµιση να υποβάλουν πρόταση,
δ) µε την αποδοχή ή την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον αιτούντα.
7. Η πρόταση ρύθµισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από
τον αιτούντα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δυνάµει του οποίου µπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία
του αιτούντα πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην
κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80. Ο ενδιαφερόµενος πιστωτής δικαιούται να καταθέσει αντίγραφο της
γενόµενης αποδεκτής ρύθµισης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας
του αιτούντος. Ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον ειρηνοδίκη του τόπου της προστατευόµενης κύριας κατοικίας.
8. Με επιµέλεια οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον η πρόταση ρύθµισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από τον αι-
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τούντα, µεταγράφεται στο βιβλίο µεταγραφών ή καταχωρίζεται
στο κτηµατολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
9. Ρυθµιζόµενοι πιστωτές του ιδιωτικού τοµέα, που δεν είναι
πιστωτικά ιδρύµατα ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, και που κατέστησαν πιστωτές λόγω υποκατάστασης ή διαδοχής πιστωτικού
ιδρύµατος, διενεργούν τις πράξεις των παρ. 2 και 3, µόνο αφότου κοινοποιήσουν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και, αν είναι νοµικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα
που τα εκπροσωπούν καθώς και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά το προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για κάθε µεταγενέστερη αίτηση που
περιλαµβάνει απαιτήσεις των πιστωτών αυτών, µέχρι να κοινοποιηθεί διαφορετική διεύθυνση ή διαφορετικός εκπρόσωπος.
10. Αν µεταξύ των προς ρύθµιση πιστωτών περιλαµβάνονται
ιδιώτες της παραγράφου 8, οι οποίοι δεν έχουν κοινοποιήσει
στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο αιτών
επιδίδει αντίγραφο της αίτησης σε αυτούς και µεταφορτώνει
στην πλατφόρµα το αποδεικτικό επίδοσης. Στην περίπτωση αυτή,
οι προθεσµίες της διαδικασίας συναινετικής ρύθµισης, καθώς και
η προσωρινή προστασία του άρθρου 78, ξεκινούν από τη µεταφόρτωση του τελευταίου αποδεικτικού επίδοσης.
11. Κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η εκπροσώπηση
του αιτούντα ή κάθε συµµετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο είναι
προαιρετική.
Άρθρο 75
Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας
1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε
µηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, µε επιτόκιο ίσο µε
το Euribor τριµήνου προσαυξηµένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν
το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαµβάνονται
στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστηµα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όµως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν
συµβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόµενος ως
αυτοφειλέτης.
3. Αν ρυθµίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η µηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιµερίζεται µεταξύ των ρυθµιζόµενων πιστωτών, ανάλογα µε το
ποσοστό συµµετοχής τους σε πλειστηρίασµα που θα προέκυπτε,
αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και
χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου: α) η προσηµείωση υποθήκης εξοµοιώνεται µε την υποθήκη και
κατατάσσεται µε βάση τη χρονική της προτεραιότητα, β) αν απαίτηση πιστωτή µε ειδικό προνόµιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό
της ως τέτοια, τότε για το αποµένον τµήµα της συµµετέχει στην
υποθετική κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση µε γενικό
προνόµιο ή ως µη προνοµιούχος απαίτηση.
Άρθρο 76
Συνεισφορά Δηµοσίου
1. Το Δηµόσιο συνεισφέρει στις µηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 75. Η συνεισφορά του
προηγούµενου εδαφίου καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασµό µε δικαιούχο τον οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δηµοσίου δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται. Για την έγκριση και
καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα του οφειλέτη.
2. Η αίτηση του άρθρου 72 επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δηµοσίου. Με την υποβολή της αίτησης το Δηµόσιο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα και τα έγγραφα που
ανταλλάσσονται µεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών στο
πλαίσιο της διαδικασίας, καθώς και σε κάθε στοιχείο σχετικό µε
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τη δίκη του άρθρου 77.
3. Για να συνεισφέρει το Δηµόσιο, πρέπει να ρυθµιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθµισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68 και το
συµφωνηθέν σχέδιο ρύθµισης να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 75.
4. Η συνεισφορά του Δηµοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί
η ρύθµιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του
Δηµοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο δικαιούχος µπορεί µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τον αρχικό
προσδιορισµό ή την τελευταία αναπροσαρµογή της συνεισφοράς να ζητήσει µεταρρύθµιση του ποσοστού συνεισφοράς, αν
εξαιτίας µεταβολής των εισοδηµάτων του, των εύλογων δαπανών
διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς, προκύπτει αδυναµία του
να καταβάλει τη δική του συνεισφορά. Ως προς το περιεχόµενο
και τον τρόπο υποβολής της αίτησης του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 72. Μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρµογή της συνεισφοράς ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει
σύµφωνα µε την προηγούµενη απόφαση περί συνεισφοράς. Η
αναπροσαρµογή της συνεισφοράς δεν επηρεάζει τη µηνιαία
δόση που λαµβάνουν οι πιστωτές κατά το άρθρο 75.
5. Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος
καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, µε
αποτέλεσµα να θεµελιώνονται τα κατά το άρθρο 80 δικαιώµατα
του πιστωτή, ακόµα κι αν αυτά δεν ασκηθούν. Αν ο δικαιούχος
δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόµενος πιστωτής υποχρεούται να ενηµερώσει, εγγράφως ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα
από τη θεµελίωση των δικαιωµάτων του άρθρου 80, το όργανο
που είναι αρµόδιο να αποφασίζει για τη συνεισφορά του Δηµοσίου. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέρωση του προηγούµενου εδαφίου και ασκηθούν από τον πιστωτή τα δικαιώµατα του
άρθρου 80, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Δηµόσιο µε τον νόµιµο τόκο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.
4174/2013 (Α’ 170) τα ποσά που αυτό κατέβαλε από το χρόνο
κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενηµερώσει το Δηµόσιο.
6. Καθυστέρηση του Δηµοσίου να καταβάλει την εγκριθείσα
συνεισφορά µπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα κατά
το άρθρο 80, µόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα (9) µηνιαίων
δόσεων συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενηµερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερηµερία του Δηµοσίου το αργότερο έως
τον έκτο µήνα υπερηµερίας.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80 ως προς οποιονδήποτε πιστωτή, το Ελληνικό Δηµόσιο αναζητά από τον οφειλέτη όλα τα ποσά που
κατέβαλε κατά το παρόν άρθρο.
Άρθρο 77
Δικαστική ρύθµιση
1. Φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε οριστικά την αίτηση του άρθρου 72 κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73, µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του
µε τους όρους του άρθρου 75, αν δεν κρίθηκε επιλέξιµος ή αν,
ενώ κρίθηκε επιλέξιµος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε
συµφωνία µε έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές.
2. Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου, στο
οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος.
3. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα µέσα σε έξι µήνες από την κατάθεσή της,
ακόµα και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου αριθµού οριζόµενων υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως αυτός καθορίζεται
από τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Ειρηνοδικείου. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη συζήτηση.
4. Η αίτηση της παραγράφου 1 ασκείται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 74. Στην προθεσµία

του προηγούµενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται το χρονικό διάστηµα από 1η έως 31η Αυγούστου.
5. Η αίτηση στρέφεται κατά των πιστωτών, µε τους οποίους
δεν επιτεύχθηκε συναινετική ρύθµιση.
6. Με την αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει στη γραµµατεία του
αρµόδιου Ειρηνοδικείου εκτυπωµένο όλο το υλικό που µεταφορτώθηκε στην πλατφόρµα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της επιλεξιµότητας και της συναινετικής ρύθµισης.
7. Η αίτηση µεταφορτώνεται, επί ποινή απαραδέκτου, µέσα σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεσή της, στην πλατφόρµα του άρθρου 71, µέσω της οποίας κοινοποιείται στους
συµµετέχοντες πιστωτές. Η κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου επέχει θέση επίδοσης στους πιστωτές. Αν µεταξύ των διαδίκων πιστωτών περιλαµβάνονται ιδιώτες, οι οποίοι δεν έχουν
κοινοποιήσει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο αιτών επιδίδει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κατάθεση αντίγραφο της αίτησης σε αυτούς και µεταφορτώνει
στην πλατφόρµα το αποδεικτικό επίδοσης.
8. Το δικαστήριο καθορίζει σύµφωνα µε το άρθρο 75 ενιαίο
σχέδιο ρύθµισης έναντι των πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση. Από το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 75
αφαιρείται το συνολικό ποσό, που καταβλήθηκε σε συµµόρφωση
προς την προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 του άρθρου 78.
Η απόφαση δεν θίγει τις ρυθµίσεις που επιτεύχθηκαν συναινετικά. Αν το δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως µη επιλέξιµο, απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρθρου 205 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, η οποία στην περίπτωση αυτή
ισούται µε το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής οφειλής, της
οποίας ζητήθηκε η ρύθµιση, δεν µπορεί όµως να είναι κατώτερη
των 1.500 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
9. Η απόφαση συνιστά τίτλο εκτελεστό ως προς τις καταβολές
που ορίζει, δυνάµει του οποίου µπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντος πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο
οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80.
10. Με επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου η απόφαση
µεταφορτώνεται στην πλατφόρµα του άρθρου 71. Με επιµέλεια
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον η απόφαση µεταγράφεται
στο βιβλίο µεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό
φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
Άρθρο 78
Προσωρινή προστασία
1. Από την κοινοποίηση της αίτησης του άρθρου 72 κατά τις
παραγράφους 1 και 10 του άρθρου 74, αφού προηγουµένως ο
οφειλέτης έχει κριθεί επιλέξιµος κατά τον προέλεγχο επιλεξιµότητας του άρθρου 73, και µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 77, αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε
πλειστηριασµός της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Η αναστολή
της παρούσας παραγράφου αντιτάσσεται στο σύνολο των πιστωτών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Έναντι των πιστωτών,
που δεν περιλαµβάνονται στην αίτηση, η αναστολή της παρούσας παραγράφου αρχίζει να ισχύει από τη µεταγραφή ή την καταχώριση της αίτησης κατά την παράγραφο 14 του άρθρου 72.
2. Ο δικαστής του πρωτοβάθµιου ή του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί η αίτηση, µπορεί, σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτηµα, να εκδώσει
υπέρ του αιτούντος, που κρίθηκε επιλέξιµος, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν ρύθµισε συναινετικά µία ή περισσότερες οφειλές
του, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή την έφεση ή την κλήση ή στα πρακτικά, µε την οποία παρατείνεται η αναστολή της παραγράφου 1 µέχρι την έκδοση
οριστικής απόφασης. Η προσωρινή διαταγή της παρούσας παραγράφου εκδίδεται εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση είναι
βάσιµη, καθώς και ότι, µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης η
κύρια κατοικία του αιτούντος θα έχει πλειστηριαστεί. Αν ο πιστωτής παρέλειψε να υποβάλει πρόταση, χωρίς να επικαλεστεί µη
επιλεξιµότητα του αιτούντα κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74, η προσωρινή διαταγή χορηγείται υπό
τον όρο καταβολής του ηµίσεος της τελευταίας ενήµερης δόσης
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πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72. Αν ο αιτών δεν αποδέχτηκε την πρόταση του πιστωτή, η προσωρινή διαταγή χορηγείται υπό τον όρο καταβολής της µηνιαίας δόσης που όριζε η
απορριφθείσα πρόταση. Αν το αίτηµα χορήγησης προσωρινής
διαταγής περιέχεται σε εµπρόθεσµη αίτηση του άρθρου 77, τότε
µέχρι τη συζήτησή του η αναστολή της παραγράφου 1 παρατείνεται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο µπορεί να ανακαλέσει την προσωρινή διαταγή οποτεδήποτε. Εάν ο αιτών καταστεί υπερήµερος
ως προς τις µηνιαίες καταβολές που ορίζει το δικαστήριο σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, µε συνέπεια το συνολικό
ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την
αξία τριών (3) µηνιαίων δόσεων, τότε η προσωρινή διαταγή καθίσταται ανίσχυρη για το µέλλον και ο δανειστής ανακτά το δικαίωµα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση.
3. Ο αιτών που κρίθηκε µη επιλέξιµος µπορεί να αναστείλει τον
πλειστηριασµό της κύριας κατοικίας του, σύµφωνα µε το άρθρο
1000 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας δεν εφαρµόζεται.
4. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου συνεπάγεται
αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης
της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
5. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει
την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών µέτρων
στην κύρια κατοικία του αιτούντος, αρκεί να µην πραγµατοποιηθεί πλειστηριασµός, ούτε τη λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών µέτρων στην υπόλοιπη περιουσία του
οφειλέτη, ούτε την άσκηση αγωγής ή την έκδοση διαταγής πληρωµής για τις απαιτήσεις, των οποίων ζητείται η ρύθµιση.
Άρθρο 79
Συνέπειες ρύθµισης
1. Μετά την επίτευξη συναινετικής ή δικαστικής ρύθµισης µε
τουλάχιστον έναν πιστωτή, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πιστωτή του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη
ασφαλιστικών µέτρων επ’ αυτής, η εγγραφή υποθήκης ή η τροπή
προσηµείωσης υποθήκης σε υποθήκη.
2. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για τους
πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ήταν επιδεκτικές ρύθµισης
κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68, τελικά όµως, για
οποιοδήποτε λόγο, δεν ρυθµίστηκαν, συναινετικά ή δικαστικά.
Στις περιπτώσεις αυτές όλοι οι πιστωτές, ακόµη και όσοι ρύθµισαν τις απαιτήσεις τους, µπορούν να αναγγελθούν για το σύνολο
των απαιτήσεών τους. Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 969 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αρκεί µόνο η ικανοποίηση του επισπεύδοντος.
3. Μη επιδεκτικοί ρύθµισης πιστωτές του ιδιωτικού τοµέα µπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση µόνο µετά από
άδεια, που χορηγείται από το Ειρηνοδικείο του τόπου της κύριας
κατοικίας του οφειλέτη, µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η άδεια χορηγείται µόνο αν η υπόλοιπη ρευστοποιήσιµη
περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του συνόλου των πιστωτών, εκτός εάν ο πιστωτής
έχει εµπράγµατη ασφάλεια στην κύρια κατοικία, που εγγράφηκε
πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει παροχή προθεσµίας έως δύο ετών, στην οποία καταβάλλει σε ισόποσες άτοκες µηνιαίες δόσεις το ποσό που θα
λάµβανε ο αιτών πιστωτής σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασµού της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση
αυτή, ο πιστωτής µπορεί να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση,
µόνο αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήµερος ως προς την καταβολή του ποσού αυτού. Το άρθρο 80 εφαρµόζεται αναλόγως. Αν
ο πιστωτής αυτός επισπεύσει εκτέλεση, εφαρµόζονται αναλόγως
το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2.
4. Με τη συναίνεση του αιτούντος, µπορεί να εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκη για απαίτηση που γεννιέται κατά
τη διάρκεια της ρύθµισης. Για τον πιστωτή αυτό δεν ισχύουν οι
απαγορεύσεις της παραγράφου 1.
5. Αν ο αιτών αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθµισης,
τότε η ρύθµιση διακόπτεται, εκτός αν συµβλήθηκε εγγυητής
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κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 75. Αν ο κληρονόµος χρησιµοποιεί την κληρονοµιαία κύρια κατοικία ως δική του κύρια κατοικία και πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 68 κατά
το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου, µπορεί να ζητήσει
κατά τον παρόντα νόµο τη συνέχιση της ρύθµισης του άρθρου
75 και την εκ νέου χορήγηση της συνεισφοράς του Δηµοσίου
κατά το άρθρο 76, ακόµα και µετά την πάροδο της προθεσµίας
της παρ. 1 του άρθρου 72.
Άρθρο 80
Αθέτηση της ρύθµισης
Αν ο αιτών καταστεί υπερήµερος ως προς τις µηνιαίες καταβολές της συναινετικής ή της δικαστικής ρύθµισης, µε συνέπεια
το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει
αθροιστικά την αξία τριών (3) µηνιαίων δόσεων, ο θιγόµενος πιστωτής δικαιούται, µε εκτελεστό τίτλο τη συναινετική ρύθµιση ή
την απόφαση του άρθρου 77, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ακόµη και στην κύρια κατοικία του αιτούντα. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, το χρονικό διάστηµα, που πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση και της κατάσχεσης, ανέρχεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες. Κατά της
αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύδεται κατά το παρόν
άρθρο, επιτρέπονται όλα τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 81
Ολοκλήρωση της ρύθµισης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθµισης και την πλήρη συµµόρφωση του οφειλέτη αποσβήνεται το τµήµα των ρυθµισµένων
απαιτήσεων που υπερβαίνει το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 75 και αποσβήνεται κάθε υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης, που εγγράφηκε στην κύρια κατοικία για ρυθµισµένη
απαίτηση.
Άρθρο 82
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι
προσφερόµενες λειτουργίες και εφαρµογές και οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του άρθρου 71.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο της αίτησης του άρθρου 72. Με την απόφαση αυτή µπορεί να προβλεφθεί και προαιρετικό περιεχόµενο της αίτησης.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται ο κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του άρθρου
72 ή ανακτώνται από την πλατφόρµα. Με όµοια απόφαση µπορεί
να προβλέπεται ότι ορισµένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται
υποχρεωτικά µαζί µε την αίτηση, αλλά µπορούν να υποβληθούν
το αργότερο έως τη λήξη της διαδικασίας συναινετικής ρύθµισης
του άρθρου 74.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται λεπτοµέρειες της διαδικασίας συναινετικής ρύθµισης του άρθρου 74.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισµού του ακριβούς ύψους της συνεισφοράς του Δηµοσίου κατά το άρθρο 76,
το όργανο που είναι αρµόδιο να αποφασίζει για τη συνεισφορά
του Δηµοσίου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε
τη συνεισφορά του Δηµοσίου. Η απόφαση του προηγούµενου
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εδαφίου πρέπει να συµµορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού της αξίας των
µεταφορικών µέσων, προκειµένου να ελέγχεται το κριτήριο επιλεξιµότητας της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 68.
Άρθρο 83
Τελικές διατάξεις
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι πιστωτές του δηµόσιου τοµέα
µπορούν να κοινοποιούν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, στην οποία γίνεται κάθε κοινοποίηση σχετική µε
το παρόν Μέρος, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να τους εκπροσωπούν στη διαδικασία συναινετικής
ρύθµισης, υποβάλλοντας και τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα. Μέχρι να πραγµατοποιηθούν οι πρώτες κοινοποιήσεις
του προηγούµενου εδαφίου, εξακολουθούν να ισχύουν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα φυσικά πρόσωπα που
έχουν υποδειχθεί στα πλαίσια του ν. 4469/2017.
2. Πιστωτές, οι οποίοι απέκτησαν απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε µεταβίβαση κατά το άρθρο 3 του ν. 4354/2015, συµµετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόµου µόνο µέσω της
εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στην
οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση σύµφωνα µε την περίπτωση γ’
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.
3. Πιστωτές, οι οποίοι απέκτησαν απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε τιτλοποίηση κατά το ν. 3156/2013 συµµετέχουν στη διαδικασία του παρόντος Μέρους µόνο µέσω του προσώπου, στο
οποίο έχει ανατεθεί η διαχείρισή τους κατά την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3156/2013.
4. Αιτήσεις του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, οι οποίες υποβλήθηκαν µέχρι την 28η Φεβρουάριου 2019, χωρίς να συνοδεύονται
από βεβαιώσεις οφειλών του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, είναι
παραδεκτές, εφόσον οι βεβαιώσεις προσκοµιστούν µέχρι την
30ή Απριλίου 2019.
5. Οι πιστωτές δικαιούνται να χρησιµοποιούν την πλατφόρµα
του άρθρου 71 προς το σκοπό άσκησης των δικαιωµάτων των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010, χωρίς να
απαιτείται συνδροµή της εισαγγελικής αρχής, αν εκκρεµεί κατά
των πιστωτών αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και τα δεδοµένα, των οποίων ζητείται η κοινοποίηση, βρίσκονται στην κατοχή δηµόσιας αρχής.
6. Φυσικά πρόσωπα, που πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72 έχουν ασκήσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
και αυτή είναι εκκρεµής σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό, χωρίς να
έχει συζητηθεί, µπορούν να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου
72 του παρόντος νόµου. Αν οι αιτούντες ρυθµίσουν συναινετικά
οποιαδήποτε από τις οφειλές, που είναι επιδεκτικές ρύθµισης
κατά τον παρόντα νόµο, τότε η δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται. Φυσικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου µπορούν να ασκήσουν την αίτηση του άρθρου 77 του παρόντος Μέρους µόνο αν
παραιτηθούν από την αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.
Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος του Έβδοµου Μέρους
Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει την 30η Απριλίου 2019,
εκτός από το άρθρο 82, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 85
Τροποποιήσεις του ν. 4481/2017
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4481/2017 (Α’ 100) αριθµείται
σε παράγραφο 1α και µετά την περίπτωση α) προστίθεται περίπτωση β) ως εξής:

«β) Ειδικά για την περίπτωση του άρθρου 51Α του παρόντος, η
ανάθεση διαχείρισης δικαιωµάτων στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωµάτων του ΟΠΙ, εκτείνεται και στην είσπραξη των δικαιωµάτων που είχαν γεννηθεί ως αξιώσεις σε
χρόνο προγενέστερο της ανάθεσης της διαχείρισης στον ΟΠΙ, για
τα οποία είτε δεν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης από τον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης
του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, είτε έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης, χωρίς όµως να έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα δικαιώµατα. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και για µη
εισπραχθείσες αµοιβές του άρθρου 18 του ν. 2121/1993.»
2. Στο άρθρο 17 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 µετά από
τη λέξη «τα δικαιώµατα» προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, τα οποία δεν αποτελούν ίδιο περιουσιακό του στοιχείο.».
β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 η λέξη «πνευµατικά»
διαγράφεται.
γ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως
εξής :
«Τα έσοδα από δικαιώµατα ή τα έσοδα που προκύπτουν από
την επένδυση των εσόδων από δικαιώµατα που περιέχονται στους
ξεχωριστούς λογαριασµούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου
2, καθώς και οι απαιτήσεις από δικαιώµατα του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του
άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 51Α είναι ακατάσχετα από
οποιονδήποτε κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.»
δ) Στην παράγραφο 3 προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Τα έσοδα και οι απαιτήσεις από δικαιώµατα του προηγούµενου
εδαφίου δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα
χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα
ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα, όσον αφορά τον Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης του άρθρου 50 ή τον ΟΠΙ κατά την άσκηση των
καθηκόντων του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51Α».
ε) Το πέµπτο εδάφιο αναριθµείται σε έκτο και τροποποιείται ως
εξής:
«Τυχόν µέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δηµόσιο, που
έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4174/2013, για ίδιες οφειλές
κατά του Δηµοσίου, αίρονται αυτοδικαίως.»
στ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς
εκτελέσεις ως προς το ατέλεστο µέρος της διαδικασίας αυτών και
ως προς τις πράξεις εκτελέσεως που θα γίνουν µετά την έναρξη
της ισχύος τους. Το κύρος και οι έννοµες συνέπειες των πράξεων
της διαδικασίας εκτελέσεως που έχουν γίνει πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου δεν θίγονται.»
3. Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Εξαιρούνται από την κατάσχεση στα χέρια του οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης
του άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 51Α, χρηµατικές απαιτήσεις τρίτων, του Δηµοσίου, των Ασφαλιστικών Ταµείων και των πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά των δικαιούχων φυσικών προσώπων
µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00
) ετησίως για κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο.»
4. Μετά από τη νέα παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Σε περίπτωση πτώχευσης του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου
50, τα έσοδα από δικαιώµατα, τα έσοδα που προκύπτουν από την
επένδυση των εσόδων από δικαιώµατα που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασµούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2,
οι απαιτήσεις από δικαιώµατα και η εύλογη αµοιβή του άρθρου 18
του ν. 2121/1993, δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία της
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3588/2007 (Α’153) (Πτωχευτικός Κώδικας) και αποχωρίζονται υποχρεωτικά από αυτήν υπέρ των δι-
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καιούχων - µελών, όπως αυτοί εκπροσωπούνται. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται και για τις εκκρεµείς αιτήσεις πτώχευσης και
για αιτήσεις πτώχευσης και τις εκκρεµείς πτωχεύσεις.»
5. Στο άρθρο 51Α του ν. 4481/2017, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4531/2018 (Α’62) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Η ανάθεση της διαχείρισης δικαιωµάτων των δικαιούχων
στον ΟΠΙ εκτάκτως και προσωρινά σύµφωνα µε την παράγραφο
1, δεν συνιστά µεταβίβαση περιουσίας κατ’ άρθρο 479 ΑΚ, του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας
διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, στον
ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν καθίσταται καθολικός ή ειδικός διάδοχος του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας
διαχείρισης του άρθρου 50. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από
την 5.4.2018.».
Άρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και
συµπλήρωση του άρθρου 6Α του ν. 3889/2010 (Α’ 182)
1. α) Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.4014/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος».
β) Η περίπτωση ε’ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία
του.»
2. α) Στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 37 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:
«2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου
Ταµείου, έπειτα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας ή διεύθυνσης αυτού, µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και τηρουµένων των δηµοσιονοµικών
στόχων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου, δύναται να καθορίζεται
ποσό από τον ετήσιο προϋπολογισµό του, το οποίο αποδίδεται
ως δηµόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό, εγγράφεται
σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασµό Εσόδου (ΑΛΕ) και διατίθεται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποκλειστικά για
την κάλυψη της συµµετοχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων Life µε
δικαιούχο/ συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
β) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6Α του ν. 3889/2010
(Α’ 182), όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 37 του ν. 4546/2018 (Α’
101), αναριθµούνται σε παραγράφους 3 και 4.
Άρθρο 87
Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηµατοδοτούµενα,
από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράµµατα Life
1. Για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε χρηµατοδοτούµενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράµµατα Life, µε δικαιούχους Υπουργεία ή/και τους εποπτευόµενους φορείς τους,
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις ή οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύναται να απασχολείται εξειδικευµένο επιστηµονικό ή άλλο
προσωπικό ή εµπειρογνώµονες και συνάπτονται, για τον σκοπό
αυτό, συµβάσεις µίσθωσης έργου.
2. Για τη σύναψη των συµβάσεων της προηγούµενης παραγράφου ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου, καθώς και στο
διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια» πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών για τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζεται το συγκεκριµένο αντικείµενο
της σύµβασης µίσθωσης έργου σε σχέση µε το αντικείµενο και
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τη διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράµµατος, η διάρκεια της σύµβασης, η οποία ακολουθεί τον συνολικό χρόνο υλοποίησης του
έργου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, το ότι το έργο συνδέεται
αποκλειστικά µε τις ανάγκες του έργου του ευρωπαϊκού προγράµµατος, το τίµηµα της σύµβασης και η σύνδεσή του µε τα
στάδια υλοποίησης του έργου, τα προσόντα που απαιτούνται για
τη συµµετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια επαγγελµατικής και επιστηµονικής αξιολόγησης για την
επιλογή του εξειδικευµένου επιστηµονικού ή άλλου προσωπικού
ή των εµπειρογνωµόνων.
β. Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται,
έπειτα από τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης του δικαιούχου φορέα, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, µε
µέλη που ορίζονται, έπειτα από σχετική απόφαση του αρµόδιου
Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου διοίκησης του οικείου
φορέα, εφόσον δικαιούχος είναι ο τελευταίος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί σε ατοµική συνέντευξη τους/ τις ενδιαφερόµενους/ες υποψηφίους/ες, τηρουµένων των τυπικών
κριτηρίων που θεσπίστηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και εν συνεχεία συντάσσει και διαβιβάζει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης στον αρµόδιο Υπουργό ή στο αρµόδιο όργανο διοίκησης του οικείου φορέα, εφόσον δικαιούχος
είναι ο τελευταίος.
3. Δαπάνες που αφορούν σε δεδουλευµένες αποδοχές εξειδικευµένου επιστηµονικού ή άλλου προσωπικού ή εµπειρογνωµόνων, δυνάµει συµβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της
παραγράφου 1 και εκκρεµεί η καταβολή τους έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.
Άρθρο 88
Συµπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4519/2018 (Α’ 25)
1. Στην αρχή του άρθρου 8 του ν. 4519/2018 προστίθεται ο
αριθµός 1 και µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος
2 ως εξής:
«2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), δύναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου ΦΔΠΠ, σε
ειδικά προσδιορισµένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για
δραστηριότητες που είναι σύµφωνες µε τους σκοπούς του.
Η τιµή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν µειωµένο εισιτήριο, οι ηµέρες ελεύθερης
επίσκεψης του κοινού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου.
β) Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται ότι, ποσοστό έως
σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων από το αντίτιµο του εισιτηρίου θα αποδίδεται από τον εισπράττοντα ΦΔΠΠ στο Πράσινο
Ταµείο. Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς
του ή επιµέρους ποσοστό αυτού αποδίδεται από το Πράσινο Ταµείο στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, στα διοικητικό όρια των οποίων βρίσκεται η ειδικά προσδιορισµένη θέση της προστατευόµενης
περιοχής, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων ή υπηρεσιών που
εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριµένης περιοχής.
γ) Οι πόροι της περίπτωσης α’ αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό του οικείου ΦΔΠΠ και το µέρος των εσόδων που αποµένει µετά την αφαίρεση του ποσοστού που ορίζεται σύµφωνα
µε την περίπτωση β’, διατίθεται από τον οικείο ΦΔΠΠ για τις
ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που εµπίπτουν στην χωρική του
αρµοδιότητα, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσληψης εποχικού
προσωπικού, εφόσον απαιτείται.
δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυµού Λευκών
Ορέων (Φαράγγι Σαµαριάς) και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α’, µόνο
για την περίοδο 2019 ισχύει η υ.α. 40982/2003 (Β’ 511/29.4.2003)
και αρµόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού
και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιµότητας είναι η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Κρήτης, δια της
Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Τα έσοδα από το αντίτιµο του εισι-
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τηρίου της περιόδου 2019 εισπράττονται από τη Διεύθυνση
Δασών Χανίων και κατατίθενται στο λογαριασµό του Ειδικού
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου. Από τα έσοδα αυτά το
Πράσινο Ταµείο διαθέτει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαµαριάς, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων ή
υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριµένης περιοχής. Ειδικά η Τοπική Κοινότητα Λάκκων, του Δήµου Πλατανιά,
του Νοµού Χανίων από το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%),
λαµβάνει το δέκα τοις εκατό (10%).»
2. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.
1790/1988 (Α’ 134) καταργούνται.
Άρθρο 89
Συµπλήρωση του άρθρου 7 και τροποποίηση
του άρθρου 11 του ν. 4519/2018 (Α’ 25)
1. Στο άρθρο 7 του ν. 4519/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής και η ισχύς της αρχίζει από 20.2.2018:
«7. Επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µετά την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισµών Διοίκησης και Λειτουργίας
τους, σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4519/2018
αντικαθίσταται ως εξής και η ισχύς της αρχίζει από 20.2.2018:
«2) α. Οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάµενο προσωπικό τους, που απασχολείται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου,
µέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της
παραγράφου 4 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 7.»
Άρθρο 90
Προσθήκη άρθρου 7Α στον ν. 4519/2018 (Α’ 25)
1. Μετά το άρθρο 7 του ν. 4519/2018, προστίθεται άρθρο 7Α,
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 7Α
1) Οι ΦΔΠΠ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, που απασχολούν
προσωπικό µε ενεργές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου,
δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Διοίκησης και Λειτουργίας τους, σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 6, προκειµένου να συστήσουν τόσες
οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ίδιων κλάδων και κατηγοριών, όσες οι θέσεις του προσωπικού που
απασχολείται στον οικείο ΦΔΠΠ.
2) Πλέον των οργανικών θέσεων που συστήνονται σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, για την κάλυψη αναγκών των
ΦΔΠΠ της παραγράφου 4 του άρθρου 2, αλλά και ενδεχόµενων
λειτουργικών κενών, απολύτου αναγκαιότητας των ΦΔΠΠ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, συστήνονται οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αριθµού ίσου µε το
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των θέσεων της προηγούµενης παραγράφου, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου
ΦΔΠΠ, και πάντως συναφείς µε τις αρµοδιότητες αυτού.
3) Οι ΦΔΠΠ που συστάθηκαν µε την παράγραφο 4 του άρθρου
2, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικό Κανονισµό Διοίκησης και Λειτουργίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ιγ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 6, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η
σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
4) Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση των υπουργικών
αποφάσεων έγκρισης των εσωτερικών κανονισµών των παραγράφων 1 και 3, στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, οι οικείοι ΦΔΠΠ,
υποβάλλουν αίτηµα, στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για την πρόσληψη προσωπικού, προς κάλυψη των
οργανικών τους θέσεων.

5) Ως προς τις προσλήψεις του τακτικού προσωπικού που διενεργούνται µε την ειδική διαδικασία της παραγράφου 1, η εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης βαθµολογείται µε 17 µονάδες ανά
µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84)
µήνες. Η ανωτέρω ειδική εµπειρία προϋποθέτει ενεργή και χωρίς
διακοπή σύµβαση, στον συγκεκριµένο ΦΔΠΠ, για τον οποίο προκηρύσσεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η σύµβαση εργασίας πρέπει να έχει ως απώτατο χρόνο έναρξής της την 31η Δεκεµβρίου
2015. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως
αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
2190/1994 (Α’ 28) δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εµπειρία του προηγούµενου εδαφίου. Ως προς
το σύνολο των θέσεων της παραγράφου 1, δεν απαιτούνται τα
πρόσθετα προσόντα διορισµού που προβλέπονται στο άρθρο 27
του π.δ. 50/2001 (Α’39). Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, δεσµεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισµού τους, τουλάχιστον 10 έτη από το
διορισµό τους, και µέχρι την συµπλήρωση του διαστήµατος
αυτού, δεν µετακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλες
θέσεις.
6) Μέχρι τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διορισµού στις
οργανικές θέσεις που συστήνονται σύµφωνα µε την παράγραφο
1, οι αρµοδιότητες των ΦΔΠΠ ασκούνται από τους απασχολούµενους µε ενεργές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Με τη
δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συστήνονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προηγούµενου εδαφίου λύονται
αυτοδικαίως και αζηµίως για τους οικείους ΦΔΠΠ.
7) Εργαζόµενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ΦΔΠΠ
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, εντός ενός (1) µηνός
από τη δηµοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Εσωτερικού
Κανονισµού Διοίκησης και Λειτουργίας, ως ορίζεται στην παράγραφο 1, λαµβανοµένης υπόψη για κάθε έννοµη συνέπεια της
προϋπηρεσίας αυτών. Η κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού, διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
8) Η µισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις
οργανικές θέσεις των παραγράφων 1 και 2, καλύπτεται για το έτος
2019 από πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11. Από το 2020 και εφεξής η µισθολογική δαπάνη καλύπτεται από την επιχορήγηση που λαµβάνει έκαστος
ΦΔΠΠ, από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΕΝ, διαφορετικά από το Πράσινο Ταµείο, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου1 του άρθρου 11.»
2. Οι ΦΔΠΠ που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν.
4519/2018, υποβάλλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισµών Διοίκησης και Λειτουργίας, µέσα σε δύο µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Μέσα στην ίδια προθεσµία, οι ΦΔΠΠ
που υπάγονται στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, υποβάλλουν
προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικό Κανονισµό Διοίκησης και Λειτουργίας.
Άρθρο 91
Συµπλήρωση του άρθρου 10 του ν. 4519/2018 (Α’ 25)
Στο άρθρο 10 του ν. 4519/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«7. α) Οι ΦΔΠΠ δύνανται στον Εσωτερικό Κανονισµό Διοίκησης
και Λειτουργίας να προβλέπουν ειδικές ικανότητες ή προσόντα
που σχετίζονται µε τη φυσική κατάσταση ή τη γλωσσοµάθεια των
υποψηφίων, κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών λόγω αυξηµένης
επισκεψιµότητας ή άλλης σαφώς αιτιολογηµένης ανάγκης. Για τον
ίδιο λόγο, στον ανωτέρω Κανονισµό δύναται να ρυθµίζονται, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, θέµατα που αφορούν το προσωπικό που
απασχολείται πέραν του ωραρίου ή σε βάρδιες, για συγκεκριµένες
χρονικές περιόδους αυξηµένης επισκεψιµότητας της περιοχής, µε
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παράλληλη δυνατότητα για πρόβλεψη χορήγησης ηµερών ανάπαυσης.
β) Για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου στους
ΦΔΠΠ ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν.
4528/2018 (Α’ 50).»
Άρθρο 92
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.
3213/2003 (Α’ 309) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου
τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015),
2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από
18.2.2019 έως 30.4.2019.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α’ 186) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι καταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν.
3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. για
το έτος 2018 καταχωρίζονται από 3.1.2019 έως 25.1.2019 και για
το έτος 2019 έως 30.4.2019.»
Άρθρο 93
Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούµενων φόρων
πιστωτικών ιδρυµάτων
1. Τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικών ετών 2009, 2011, 2012 και
2013 των πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά το µέρος που οφείλονται
σε φόρο που έχει παρακρατηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 12 του ν. 2238/1994 (Α’ 151) και για τα οποία δηµιουργήθηκαν διαφορές που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων, συµψηφίζονται κατά προτεραιότητα, όταν προκύψει φόρος
εισοδήµατος και κατά το µέρος που ο φόρος αυτός επαρκεί για
το σκοπό του ως άνω συµψηφισµού.
Για τυχόν ποσά πιστωτικών υπολοίπων που έχουν ήδη επιστραφεί από τη φορολογική αρχή δυνάµει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων γεννάται υποχρέωση απόδοσης στο Ελληνικό Δηµόσιο,
όταν και κατά το µέρος που προκύψει φόρος εισοδήµατος, προστιθέµενο, το µέρος αυτό, στα προς συµψηφισµό πιστωτικά υπόλοιπα του προηγούµενου εδαφίου.
Πιστωτικά υπόλοιπα ή επιστραφέντα ποσά φόρων προγενέστερου έτους συµψηφίζονται κατά προτεραιότητα έναντι αυτών µεταγενέστερου έτους.
2.α. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 (Α’28)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε από τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικών ετών 2011, 2012 και 2013
και δεν συµψηφίστηκε εντός των πέντε (5) ετών, συµψηφίζεται σε
ισόποσες δόσεις εντός δέκα (10) ετών µε οποιασδήποτε φύσεως
φορολογικές υποχρεώσεις των τραπεζών, αρχής γενοµένης από
1.1.2020. »
β. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται επί υποθέσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις ενώπιον της φορολογικής αρχής και δεν έχουν
εξετασθεί, καθώς και επί εκκρεµών υποθέσεων κατά την έννοια
του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 4509/2017 (Α’201).
Άρθρο 94
Ρυθµίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.)
1. Για τη µεταβίβαση της κυριότητας και νοµής των ακινήτων
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), που µεταβιβάζονται στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ.), δυνάµει της παρ. 7 του άρθρου
196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), για τα οποία δεν έχει λάβει χώρα καταχώριση στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηµατολογικά Γραφεία, η καταχώριση γίνεται ατελώς από την ΕΤ.Α.Δ., στο όνοµα
και για λογαριασµό της, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του
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ως άνω άρθρου.
2. α) Με την εξαίρεση των ακινήτων που είτε εµπίπτουν στις
εξαιρούµενες υπό στοιχεία α’ έως και ε’ περιπτώσεις της παρ. 4
του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 είτε τελούν υπό προστατευόµενη, δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας, διακατοχή, ή γενικά, η εκποίησή τους είναι αντίθετη στην ελληνική νοµοθεσία, επιτρέπεται,
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤ.Α.Δ., η απευθείας
εκποίηση ακινήτων, που περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΤ.Α.Δ.
µε τις διατάξεις του άρθρου 196 του
ν. 4389/2016, και για τα
οποία έχει καταχωρισθεί η µεταβίβαση στο οικείο βιβλίο µεταγραφών ή κτηµατολογικό φύλλο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: αα)
ακινήτων συνιδιοκτησίας µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ββ) ακινήτων κειµένων εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, µη άρτιων ή και µη οικοδοµήσιµων, προς ιδιοκτήτες συνεχόµενων
ακινήτων, µετά από γνωµοδότηση του οικείας Υπηρεσίας Δόµησης, γγ) για την επέκταση ή/και την εξυπηρέτηση λειτουργίας υφιστάµενων όµορων βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών ή τουριστικών
καταλυµάτων των υποπεριπτώσεων αα’, δδ’ και εε’ της περίπτωσης α’της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως
ισχύει.
β) Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων εκκρεµών αιτήσεων ενδιαφεροµένων για αγορά, διενεργείται διαγωνισµός, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΤ.Α.Δ..
γ) Πριν από την εισαγωγή της αίτησης για συζήτηση στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΤ.Α.Δ., διενεργείται από αυτήν έλεγχος ότι,
δεν συντρέχει περίπτωση εξαιρετέου κατά το νόµο ακινήτου, ενώ,
παράλληλα διαβιβάζεται από την ΕΤ.Α.Δ. προς το Αυτοτελές
Τµήµα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, αίτηση χορήγησης πληροφοριών και περαιτέρω έρευνας από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, κατά
τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Αφού από τους ως άνω
ελέγχους διαπιστωθεί ότι, δεν συντρέχει περίπτωση εξαιρετέου,
κατά τον νόµο, ακινήτου και ληφθεί η σχετική έγγραφη απάντηση
του Αυτοτελούς Τµήµατος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, συνεχίζεται η διαδικασία εκποίησης κατά τις διατάξεις του νόµου και
του Κανονισµού της ΕΤ.Α.Δ., η δε µεταβολή καταχωρίζεται στα
κτηµατολογικά βιβλία ή στα βιβλία µεταγραφών.
3. Επί των εκκρεµών αιτήσεων, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του τιµήµατος αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
4.α) Στα εξαιρετέα κατά τον νόµο ακίνητα εξακολουθούν να
ισχύουν οι περί εξαγοράς από το Δηµόσιο ισχύουσες διατάξεις.
Η µεταβίβαση αυτών, εφόσον επιτρέπεται από τον νόµο, αιτιολογείται ειδικά και τελεί υπό τις ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, καθώς και τις λοιπές προστατευτικές για κάθε
µορφή εξαιρετέου ακινήτου διατάξεις.
β) Αν εξαιρετέο κατά τον νόµο ακίνητο, του οποίου η µεταβίβαση επιτρέπεται από τον νόµο, συµπεριλήφθηκε εκ παραδροµής
στα υπό µεταβίβαση στην ΕΤ.Α.Δ. ακίνητα και η αίτηση εκποίησής
του έχει υποβληθεί στην ΕΤ.Α.Δ. πριν τη µεταγραφή του νόµιµου
τίτλου, η διαδικασία εκποίησης συνεχίζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, στο οποίο η ΕΤ.Α.Δ. διαβιβάζει αµελητί το σχετικό φάκελο.
Το τίµηµα εισπράττεται από το Ελληνικό Δηµόσιο κατά τις ισχύουσες γι’ αυτό διατάξεις περί απευθείας εκποίησης.
5. Το τίµηµα της εξαγοράς δεν συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα ή καταβεβληµένα ποσά λόγω µίσθωσης ή επιβληθείσας αποζηµίωσης χρήσης του ακινήτου.
6. Η µεταβίβαση του ακινήτου δεν επιφέρει µεταβολή στο πολεοδοµικό και προστατευτικό για το περιβάλλον καθεστώς, στο
οποίο υπαγόταν το ακίνητο πριν από αυτή.
Άρθρο 95
Φορολογική µεταχείριση χρεωστικών οµολόγων
που εκδίδονται από πιστωτικούς συνεταιρισµούς
που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα
1. Στην περίπτωση α’του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 (Α’167),
όπως ισχύει, µετά τη φράση «που εκδίδουν ανώνυµες εταιρείες»
προστίθεται η φράση «και τα χρεωστικά οµόλογα που εκδίδουν
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πιστωτικοί συνεταιρισµοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για τα πάσης φύσεως οµόλογα που εκδίδονται από πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα,
ισχύουν αναλόγως οι φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 (Α’ 157).»
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2014.
Άρθρο 96
Χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης πληγέντων
1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση µε τη µορφή επιδόµατος στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που διέµεναν σε ακίνητα ή χρησιµοποιούσαν ως επαγγελµατική στέγη
ακίνητα που επλήγησαν από τον σεισµό της 26ης Οκτωβρίου
2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά
ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Η ενίσχυση του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ ανά ακίνητο και στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ
ανά χώρο βοηθητικής χρήσης. Τα ανωτέρω ποσά δεν καταβάλλονται αθροιστικά, όταν τα πληγέντα ακίνητα και οι βοηθητικοί
χώροι χρησιµοποιούνται από τον ίδιο δικαιούχο και έχουν ανεγερθεί εντός του ιδίου οικοπέδου ή γηπέδου. Το ποσό των χιλίων
(1.000) ευρώ χορηγείται για βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες, εφόσον στο ίδιο οικόπεδο ή γήπεδο δεν υφίσταται κτήριο
κατοικίας του ιδίου δικαιούχου.
2. Η έκτακτη ενίσχυση της παραγράφου 1 δεν υπόκειται σε φορολογία και δεν κατάσχεται στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν
συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δηµόσιο εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και τα
πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 47
του ν. 4172/2013 (Α’167).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι
κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση της ενίσχυσης
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 97
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4587/2018 (Α’ 218)
1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
22 του ν. 4587/2018 (Α’ 218) παρατείνεται για ακόµη δύο (2)
µήνες µετά τη λήξη της.
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4587/2018
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, εργαζόµενου και εργοδότη, για όλους τους
κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως µισθωτοί,
υπολογίζεται επί των αποδοχών των εργαζοµένων κατά τον τελευταίο µήνα πλήρους απασχόλησής τους πριν τη λήξη των συµβάσεων εργασίας τους και βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ..»
Άρθρο 98
Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης
Στον ν. 3325/2005 (Α’68) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 70 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), προστίθενται παράγραφοι
4 και 5 ως εξής:

«4. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόµιµα και λειτουργούν
σε περιοχές χωρίς καθορισµένες χρήσεις γης, µπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση καθορισµού της χρήσης γης µε τον οποίο αυτές καθίστανται µη συµβατές, εφόσον
δεν επιβάλλεται ρητά η αποµάκρυνσή τους. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου
όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισµό της χρήσης γης και
µέσα στα όρια του βαθµού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται
βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας.
5. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1 έως 4, στην περίπτωση κτηριακής επέκτασης για την οποία υποβάλλεται αίτηση
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν εφαρµόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση.»
2. Το τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 7 καταργείται.
Άρθρο 99
Είσπραξη και απόδοση της εισφοράς σε χρήµα
του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) Ρυθµίσεις για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
και τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου
52 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η εγκεκριµένη πράξη
εφαρµογής κοινοποιείται από την ΕΑΝΕΠ στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µέσα σε τρία (3)
έτη από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του
άρθρου 47.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται στο εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και
ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας που έχει
αυτή, κατά τον χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρµογής. Η
εισφορά αυτή βεβαιώνεται µε ατοµική διοικητική πράξη από την
αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και καταβάλλεται, µετά την έγκριση της πράξης εφαρµογής, σε ειδικό λογαριασµό της ΕΑΝΕΠ που τηρείται για τον σκοπό αυτό, σε έξι (6)
ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδοµής. Με την ίδια πράξη καθορίζονται και τα σχετικά διαστήµατα καταβολής των έξι (6)
δόσεων. Οι δόσεις καταβάλλονται εντός προθεσµίας δύο (2)
µηνών από τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες καταβολής. Η
ΕΑΝΕΠ ενηµερώνει την Αποκεντρωµένη Διοίκηση για τις εισπράξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, σε τακτά χρονικά διαστήµατα
ανά υπόχρεο και χρέος.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής κάποιας δόσης, η
οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και µε ευθύνη της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενηµερώνεται η αρµόδια, για την έκδοση του
αποδεικτικού ενηµερότητας, Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, για τη δέσµευση αυτής, µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 4174/2013 (Α’43). Η άρση της δέσµευσης χορήγησης του
αποδεικτικού ενηµερότητας γίνεται αν εξοφληθούν ολικά οι βεβαιωµένες οφειλές προς την ΕΑΝΕΠ.
Σε περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται αντικειµενικό σύστηµα
αξιών, η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δ.Ο.Υ..
Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές, µαζί µε τις
λοιπές πηγές χρηµατοδότησης, δεν επαρκούν για την υλοποίηση
των έργων υποδοµής, µπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε
χρήµα. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούµενα για την υλοποίηση των έργων υποδοµής, το πλεόνασµα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους
σκοπούς της, και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασµό που τηρείται, σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 59.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες
για τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών σε χρήµα, δέσµευσης
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χορήγησης του αποδεικτικού ενηµερότητας και άρσης αυτής,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 9 του άρθρου 52 του ν.
3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Αν η ΕΑΝΕΠ καταστεί κυρία του συνόλου της έκτασης του
Επιχειρηµατικού Πάρκου, η πολεοδόµηση γίνεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, χωρίς
τη σύνταξη πράξης εφαρµογής, και η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να κατατίθεται στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και να εγκρίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των καθ’ ύλην συναρµόδιων υπουργών,
είτε κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 είτε σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ΕΠ της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Σε
περίπτωση που η πολεοδοµική µελέτη κατατίθεται για έγκριση
στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 3, τίθεται προθεσµία
ενός (1) έτους από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 1 του άρθρου 47 για την κατάρτιση και την υποβολή της. Η ΕΑΝΕΠ, ως µοναδικός ιδιοκτήτης, υποχρεούται να
διαθέσει την απαιτούµενη από την πολεοδοµική µελέτη, έκταση
για τους δρόµους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους
και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Τα έργα υποδοµής των Επιχειρηµατικών Πάρκων ολοκληρώνονται µέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση της πράξης εφαρµογής, όπου αυτή απαιτείται. Στην περίπτωση του άρθρου 52 της
παραγράφου 9, τα έργα υποδοµής των Επιχειρηµατικών Πάρκων
ολοκληρώνονται µέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να χορηγείται παράταση δυο (2) ετών µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Νέα παράταση µέχρι ένα (1) ακόµα
έτος µπορεί να χορηγείται: α) σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή β)
σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριµένα απρόβλεπτα εµπόδια
για την πρόοδο των εργασιών, εφόσον η πρόοδος των έργων
βρίσκεται σε στάδιο που µπορεί να εκτιµηθεί ότι, εντός της νέας
αυτής προθεσµίας, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων. Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου ή και µεγαλύτερη, εφόσον
απαιτείται, για τους ίδιους λόγους µπορεί να χορηγείται µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
5. Μετά το άρθρο 55 του ν. 3982/2011 προστίθεται άρθρο 55Α
που έχει ως εξής:
«Άρθρο 55Α
Ειδικές Πολεοδοµικές Διατάξεις Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Επιτρέπεται η µεταφορά υλοποίησης υπολοίπου συντελεστή δόµησης µεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4085/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997
(ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηµατικών Πάρκων του ν.
3982/2011 υπό την προϋπόθεση µη υπέρβασης του ποσοστού
κάλυψης άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).
Η πραγµατοποίηση µεταφοράς συντελεστή συντελείται µε
τροποποίηση της εγκριτικής για τις ως άνω περιοχές κοινής
υπουργικής απόφασης µετά από αίτηµα του ιδιοκτήτη των ακινήτων.
2. Για γήπεδα ή οικόπεδα, εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του
ν.
4085/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997 (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ.,
ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηµατικών Πάρκων του
ν. 3982/2011,
που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν µισθωθεί µε µακροχρόνια µίσθωση από τον ίδιο µισθωτή τουλάχιστον δέκα (10) ετών
και τέµνονται από δηµοτικό ή επαρχιακό δρόµο, δύναται να
εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012. Η ζεύξη
αυτών εγκρίνεται από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής και τον αρµόδιο για τον έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου
φορέα.»
6. Στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 (Α’79) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
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«γ. Οι ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις του τρίτου µέρους του
ν. 3982/2011 (Α’143), καθώς και του άρθρου 14 του ν. 4302/2014
(Α’225) κατισχύουν των γενικών διατάξεων που περιέχονται στον
παρόντα νόµο.»
7. Στο άρθρο 9 του ν. 4302/2014 (Α’225) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έως είκοσι (20) ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής, χωρίς
δικαίωµα κτιριακής επέκτασης, σε νόµιµα υφιστάµενα κτίρια που
βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως
γεωργική γη, όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης
τουλάχιστον µια πενταετία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόµησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της περίπτωσης β’ του
άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες - συµπληρωµατικές δραστηριότητες της περίπτωσης β’ του άρθρου 1, εξαιρουµένων των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση προϊόντων
ελεγχόµενης θερµοκρασίας σε ψυγεία.»
Άρθρο 100
Αδειοδότηση µονάδων παραγωγής ή/και εµφιάλωσης ιατρικών και πεπιεσµένων αερίων
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 (Α’237)
προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:
«20) Η γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, η χορήγηση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας, η έκδοση αποφάσεων διενέργειας ελέγχων και επιβολής προστίµων στις
περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού µονάδων
παραγωγής ή/και εµφιάλωσης ιατρικών αερίων, καθώς και εµφιάλωσης πεπιεσµένων αερίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α’143).»
Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4497/2017 (Α’ 171)
1) Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 η φράση «µε
δεκατρία (13) τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε δεκαπέντε (15) τακτικά και ισάριθµα
αναπληρωµατικά µέλη».
2) Η υποπερίπτωση ε’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. έξι (6) εκπροσώπους των Οµοσπονδιών πωλητών, από τους
οποίους τρεις (3) είναι παραγωγοί πωλητές και τρεις (3) είναι
επαγγελµατίες πωλητές . Οι ανωτέρω εκπρόσωποι επιλέγονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 µε κριτήρια, όπως
τον αριθµό των παραγωγών και επαγγελµατιών που οι Οµοσπονδίες εκπροσωπούν και την κάλυψη κατά το δυνατό ευρύτερης
χωρικής έκτασης δραστηριοποίησης. Από τους έξι (6) εκπροσώπους των Οµοσπονδιών πωλητών, οι δύο (2), ένας παραγωγός
και ένας επαγγελµατίας πωλητής, προέρχονται από σωµατεία
που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής, Δυτικής
Αττικής και Νήσων.
3) Η υποπερίπτωση ε’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. έξι (6) εκπροσώπους των Οµοσπονδιών πωλητών, από τους
οποίους τρεις (3) είναι παραγωγοί πωλητές και τρεις (3) είναι
επαγγελµατίες πωλητές. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι επιλέγονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ.3 µε κριτήρια, όπως τον
αριθµό των παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών που οι Οµοσπονδίες εκπροσωπούν και την κάλυψη κατά το δυνατό ευρύτερης χωρικής έκτασης δραστηριοποίησης.»
4) Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 προστίθεται παρ.
9 ως εξής:
«9. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών δύναται να εισηγούνται
στις επιτροπές του άρθρου 28 σχετικά µε αιτήµατα παραγωγών
για δραστηριοποίηση σε λαϊκές αγορές, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 32, σχετικά µε το ποσοστό υπερκάλυψης
είκοσι τοις εκατό (20%) της παρ. 4 του άρθρου 32 και την αµοι-
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βαία αλλαγή θέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35».
5α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν.
4497/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Άδειες πλανόδιου εµπορίου που έχουν εκδοθεί από Δήµο
πριν από την δηµοσίευση του παρόντος, µπορούν να µετατρέπονται σε άδειες στάσιµου εµπορίου µε απόφαση του οικείου
Δηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν αίτησης του πωλητή.»
β) Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει από τις 13.11.2017
6) Το πρώτο εδάφιο της παρ.14 του άρθρου 59 του
ν.
4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Οι υφιστάµενες άδειες για κυριακάτικες αγορές ισχύουν
έως τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους.»
7) Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 προστίθενται παράγραφοι 20, 21 και 22 ως εξής:
«20. Ανάλογα µε το φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο
οικείος Περιφερειάρχης ή Δήµαρχος δύναται µε απόφαση που
εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών:
α) Να συγκροτεί πενταµελείς επιτροπές, που αποτελούνται
από τρία (3) µέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και
ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήµαρχο και δύο (2) εκπροσώπους των πωλητών, έναν παραγωγό και έναν επαγγελµατία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των πωλητών
κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας.
β) Να αναθέτει στις επιτροπές της περίπτωσης α’:
αα) την καταγραφή των πωλητών µε παρουσία στις λαϊκές
αγορές που υπάγονται στην αρµοδιότητα του οικείου φορέα λειτουργίας. Αυτή η καταγραφή περιλαµβάνει τόσο τους πωλητές
στους οποίους έχει αποδοθεί θέση µε διοικητική πράξη του
φορέα λειτουργίας, όσο και εκείνους που δραστηριοποιούνται
χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση,
ββ) την καταγραφή των κενών θέσεων και την αρίθµηση
αυτών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει,
γγ) την απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαµβάνουν
θέση µε βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και επιθυµούν βελτίωση αυτής, καθώς και
δδ) την απόδοση θέσεων σε πωλητές για τους οποίους αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος έχουν παρουσία στη συγκεκριµένη λαϊκή
αγορά δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση µε διοικητική πράξη
του φορέα λειτουργίας.
γ) Να ρυθµίζει κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την καταγραφή πωλητών, την καταγραφή θέσεων και την απόδοση θέσεων.
21. Για την απόδοση θέσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 20,
εφαρµόζεται η εξής διαδικασία:
α. Με την απόφαση της παραγράφου 20 ορίζεται προθεσµία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέση
που τους έχει αποδοθεί µε διοικητική πράξη και επιθυµούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη
διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτοµάτως τη θέση την οποία κατείχαν µέχρι εκείνη τη στιγµή κενή.
β. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της παραγράφου 20 καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαµβάνουν, καθώς και τις κενές
θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρµοδιότητά της.
Ως κενές θέσεις νοούνται:
αα. όσες έχουν προκύψει µετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος,
σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρούσας,
ββ. όσες καταλαµβάνονται από πωλητές δίχως να τους έχει
αποδοθεί θέση µε διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και
γγ. όσες δεν καταλαµβάνονται από πωλητή.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, η επιτροπή της παραγράφου 20 καταρτίζει προσωρινό πίνακα, σύµφωνα µε τον Πίνακα Α’ του Παραρτήµατος Κ’ του παρόντος ο οποίος αναρτάται
στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουρ-
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γίας. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση του Πίνακα καταγραφής και εξετάζονται
από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται ο οριστικός Πίνακας καταγραφής.
δ. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση του οριστικού Πίνακα καταγραφής, πωλητές οι οποίοι: αα) καταλαµβάνουν θέση µε βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας ή
ββ) έχουν παρουσία σε συγκεκριµένη λαϊκή αγορά, δίχως να
τους έχει αποδοθεί θέση µε διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 20 για βελτίωση ή απόδοση θέσης αντίστοιχα.
ε. Η αίτηση των πωλητών για βελτίωση ή απόδοση θέσης µπορεί να περιλαµβάνει µία θέση. Πωλητές που δεν έχουν παρουσία
στη συγκεκριµένη λαϊκή αγορά, βάσει στοιχείων του φορέα λειτουργίας, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία.
στ. Εάν δεν υποβληθεί καµία αίτηση για βελτίωση ή απόδοση
θέσης, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ ή εάν δεν υποβληθούν περισσότερες από µία (1) αιτήσεις για την ίδια θέση, η επιτροπή
της παραγράφου 20 υποβάλλει τον πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για οριστική έγκριση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Πίνακα Δ’ του
Παραρτήµατος Κ’.
ζ. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για µία θέση, αυτή αποδίδεται στον πωλητή, ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα
µόρια, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ε’ του ν.
4497/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 84 του ν.
4582/2018 ( Α’208). Το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας
του Παραρτήµατος Ε’ διαπιστώνεται από την επιτροπή µε βάση
τα διαθέσιµα στοιχεία του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ως ηµεροµηνία αναφοράς για τον υπολογισµό του τελευταίου έτους εντός του οποίου διαπιστώνεται ή µη, παράβαση,
λογίζεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση.
η. Η µοριοδότηση της περίπτωσης ζ’ εφαρµόζεται από την επιτροπή της παραγράφου 20, η οποία συντάσσει: αα) Πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων, καθώς και κενών θέσεων
σύµφωνα µε τον Πίνακα Β’ του Παραρτήµατος Κ’, και ββ) πίνακα
απόδοσης εναποµεινασών θέσεων µε βάση τη µοριοδότηση των
πωλητών, στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση, σύµφωνα µε
τον Πίνακα Γ’ του Παραρτήµατος Κ’.
θ. Οι πίνακες της περίπτωσης ή αναρτάται στην λαϊκή αγορά,
καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.
ι. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση των πινάκων της περίπτωσης η’, οι πωλητές στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση µε την ανωτέρω διαδικασία υποβάλλουν, ανά σειρά
κατάταξης, αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 20 για την
τοποθέτησή τους σε µία από τις θέσεις που έχουν αποµείνει στην
λαϊκή αγορά. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, η επιτροπή συντάσσει και διαβιβάζει στις επιτροπές του άρθρου 28 τον Πίνακα
οριστικής απόδοσης θέσεων σε όλους τους πωλητές ανά λαϊκή
αγορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Πίνακα Δ’ του Παραρτήµατος Κ’, ο οποίος αναρτάται στην λαϊκή αγορά, καθώς και στην
ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.
ια. Ενστάσεις επί του Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων υποβάλλονται στις επιτροπές του άρθρου 28, εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ανάρτησή του. Οι επιτροπές του άρθρου 28,
αφού εξετάσουν τυχόν ενστάσεις, εγκρίνουν τον οριστικό Πίνακα, µε βάση τον οποίο εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις απόδοσης θέσεων σε όσους πωλητές συµµετείχαν στη διαδικασία.
22. Η τοποθέτηση των πωλητών διενεργείται σε αποκλειστική
προθεσµία ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 20. Η γραµµατειακή υποστήριξη στις επιτροπές για
τη διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας παρέχεται από το
φορέα λειτουργίας.»
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Άρθρο 102
1. α. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Προΐσταται των υπηρεσιών που υπάγονται απ’ ευθείας
στον Πρόεδρο της Αρχής, συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων
της Αρχής.»
β. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Προΐσταται των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων και µεριµνά για την εκτέλεση των απαιτούµενων ενεργειών, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Αρχής και τις
οδηγίες του Προέδρου της.»
γ. Στην περίπτωση α’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.
4013/2011, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως εξής:
«δδ) έχει τις αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµόσιου λογιστικού.»
δ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου
9 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως
εξής:
« Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει τριετή εµπειρία
σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου και
διοικητική εµπειρία στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ συνεκτιµάται η εµπειρία σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της Αρχής.»
Άρθρο 103
Τροποποίηση του ν. 4072/2012 (Α’ 86)
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν. 4072/2012 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται για
τις υποχρεώσεις της µέχρι του ποσού της εταιρικής µερίδας
τους, όταν η είσοδός τους στην εταιρεία και η γένεση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
και δεν συµµετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.
β. Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς ενώπιον των
Δικαστηρίων υποθέσεις.»
Άρθρο 104
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4540/2018
(Α’ 91) καταργείται.
Άρθρο 105
Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.
4587/2018 (Α’ 218) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για τη µισθολογική και βαθµολογική κατάταξη και εξέλιξη του
µεταφερόµενου προσωπικού, αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος
υπηρεσίας που διανύθηκε στην Ε.Β.Ζ. Α.Ε..»

‘Αρθρο 106
Η παράγραφος 4α του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)
τροποποιείται ως εξής:
«4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και
εφεξής, σε περίπτωση που Α.Α.Ε. υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εξαιτίας υποβιβασµού της οµάδας από την
κατώτερη επαγγελµατική κατηγορία του αθλήµατος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελµατικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο και εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθληµα νέα Α.Α.Ε.
από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωµατείο που θα προέλθει ή θα παραµείνει από
τη συγχώνευση, τότε η νέα Α.Α.Ε. διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση
της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε, ως εξής:
α) Αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
β) αυτοδικαίως στο ήµισυ των αµιγώς αγωνιστικών οφειλών
(ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες οµάδες, προπονητές, γυµναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαµεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία
«FIFA», την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών
«UEFA» και άλλες Οµοσπονδίες),
γ) στο υπόλοιπο ήµισυ των αµιγώς αγωνιστικών οφειλών (κατά
την προηγούµενη περίπτωση), καθώς και στο σύνολο των µη
αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εάν οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της
υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι, έχει ολοκληρωθεί αµετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων
των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς
τα πρόσωπα που δηµιούργησαν τις οφειλές.
Ως υποχρεώσεις / οφειλές νοούνται εκείνες, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη θέση της Α.Ε.Ε.
σε εκκαθάριση, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Διακοπή παραγραφής, η οποία έχει επέλθει µε έγερση
αγωγής ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προβάλλεται και έναντι
της νέας Α.Ε.Ε..
Για κάθε καταβολή στην οποία προβαίνει η νέα Α.Ε.Ε., κατ’
εφαρµογή των οριζοµένων στην παρούσα, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε..
Τα ιδρυτικά αθλητικά σωµατεία που κατέλαβαν τη θέση της
υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, µπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της
υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης.»
Άρθρο 107
Το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του
ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
« Οι επαγγελµατίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήµατα από τη χονδρική πώληση των πωλούµενων προϊόντων,
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που αναγράφονται στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου τζίρου τους, ούτε εισοδήµατα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το ποσό
του κατωφλίου της φτώχειας, µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις,
που αφορά µονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δηµοσιεύεται
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
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Άρθρο 108
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,.............................2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
22. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
24. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 13.29’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

