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Προς: τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,
κ. Νικόλαο Βούτση,
Θέμα: Πρόταση Σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153
επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών».

Εισαγωγή
Σύμφωνα με το από 05.02.2018 διαβιβαστικό της Εισαγγελέως του Αρείου
Πάγου μεταξύ των θεμάτων, που πρέπει να διερευνηθούν, είναι και η μη τιμολόγηση
φαρμάκων, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας φαρμακευτικής
δαπάνης για το έτος 2015 από τον τότε διατελέσαντα Υπουργό Υγείας για, τυχόν,
διάπραξη του αδικήματος της απιστίας στην Υπηρεσία με αντικείμενο συνολικής
αξίας μεγαλύτερης των 120.000 Ευρώ στρεφόμενης κατά του Δημοσίου. Εν
προκειμένω η ζημία, που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο, είναι
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ (άρθρα 256 περ.
γ, 263α ΠΚ σε συνδυασμό με Ν. 1608/50). Η Εισαγγελέας κατά το διαβιβαστικό της
δεν κατονομάζει τον Υπουργό, αλλά αναφέρεται συνολικά στο έτος 2015 και τους,
κατά το διάστημα αυτό, διατελέσαντες Υπουργούς Υγείας.
Επιπλέον με το ως άνω διαβιβαστικό της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου
διαβιβάστηκε και το με αριθμό πρωτοκόλλου 980/30.03.2017 εισερχόμενο έγγραφο
στο γραφείο Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς που συσχετίσθηκε με την
διερευνώμενη δικογραφία και αφορά σε καταγγελία κατά την τιμολόγηση φαρμάκων
που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2016 με Υπουργό Υγείας τον κο Ανδρέα Ξανθό
και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον κο Παύλο Πολάκη, όπου καταγγέλλεται ότι κατά
την τιμολόγηση του συγκεκριμένου δελτίου υπήρξε ζημία του δημοσίου 40 εκ. Ευρώ

ί >}

ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

και επιβάρυνση των ασφαλισμένων με 100 εκ. Ευρώ. Περαιτέρω καταγγέλλεται ζημία
του δημόσιου εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ λόγω συγκεκριμένων αποφάσεων
που καταστρατηγούσαν τον νόμους περί τιμολόγησης φαρμάκων, ενώ θα πρέπει να
επισημανθεί πως, μεταξύ άλλων, την ίδια περίοδο αποφασίστηκε με σχετική
εγκύκλιο η αντικατάσταση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και
επανήλθε το καθεστώς συνταγογράφησης με βάση την εμπορική ονομασία του
φαρμάκου.
Η συγκεκριμένη ανώνυμη καταγγελία αναφέρεταιλοιπόν σε παρανομίες κατά
την τιμολόγηση φαρμάκων στο δελτίο της 23.12.16 δηλαδή σε υπουργία Ξάνθου με
αναπληρωτή υπουργό Πολάκη και σε μη μείωση τιμών γενοσήμων από Κουρουμπλή.
Το έγγραφο υπογράφεται 30.03.17 από την τότε Εισαγγελέα Διαφθοράς κα Ραϊκου,
η οποία αντικαταστάθηκε 7.4.17, έχοντας καταγγείλει με την παραίτηση στις 24.03.17
ότι δεν την αφήνουν να κάνει το έργο της και υπάρχουν παρεμβάσεις και μετά από
επίθεση εντύπου προσκείμενου στην κυβερνητική πλειοψηφία.
Με τη διαβίβαση λοιπόν της δικογραφίας από την Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου και από τη στιγμή που η συγκεκριμένη καταγγελία είναι τμήμα της
δικογραφίας, οφείλουμε, ως Βουλή, να διερευνήσουμε τα καταγγελλόμενα σε αυτήν.
Όπως είναι γνωστό η παρούσα κυβέρνηση

και προσωπικά ο νυν

πρωθυπουργός κ. Τσίπρας διαχρονικά καταψήφιζε κάθε μείωση στην τιμή της
φαρμακευτικής δαπάνης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του άρθρου 22 του Ν.
4213/13 όπου τέθηκε με σαφή τρόπο η μείωση της τιμής των φαρμάκων για τα μεν
πρωτότυπα υπό προστασία στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών
μελών της ΕΕ, για τα δε πρωτότυπα που δεν υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας σε
αυτόματη μείωση στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία ή στο μέσο όρο των
τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ, εφόσον είναι χαμηλότερος του
50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία και για τα γενόσημα στο 65% της τιμής του
αντίστοιχου φαρμάκου αναφοράς.
Για το συγκεκριμένο άρθρο ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Νοβάρτις κου Κων/νου
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Φρουζή εξέδωσε δελτίο τύπου στις 26.11.2013 κατηγορώντας την ηγεσία του
Υπουργείου για την εν λόγω τροπολογία και τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης
επισημαίνοντας ότι θα υπάρξουν και άμεσες αρνητικές επιπτώσεις και στην
τιμολόγηση φαρμάκων σε Ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες. Το συγκεκριμένο δελτίο τύπου
υιοθέτησε πλήρως ο νυν πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και, προασπιζόμενος τα
συμφέροντα της φαρμακοβιομηχανίας, σε συνέντευξη τύπου εξέφρασε τη θέση του
ότι θα καταψηφίσει την τροπολογία, πράγμα που έπραξε κατά την ψήφιση στην
Βουλή.
Το συγκεκριμένο άρθρο 22 του Ν. 4213/13 στην παρ. 5 μεταξύ άλλων
προβλέπει ρητώς ότι «οι τιμές εκδίδονται εντός των χρονικών περιθωρίων που
ορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία περί διαφάνειας. Πλήρεις αναθεωρήσεις τιμών
πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο και ενδιάμεσα γίνονται τιμολογήσεις νέων
φαρμάκων». Ο νομοθέτης λοιπόν θέλοντας να περιορίσειτην φαρμακευτική δαπάνη,
υποχρέωσε τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας να προβαίνει σε αναθεωρήσεις τιμών προς
τα κάτω δύο φορές τον χρόνο, πράγμα που προκάλεσε την οργή των πολυεθνικών
φαρμακευτικών εταιρειών, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω.
Έκτοτε και μέχρι το 2015 όλοι οι Υπουργοί Υγείας προέβησαν στην έκδοση
δελτίου τιμών δύο φορές κατ' έτος προκειμένου να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη
σε βάρος προφανώς της φαρμακοβιομηχανίας. Το έτος 2015 εξεδόθη δελτίο τιμών
μία φορά και δη στις 14.12.2015. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, καθόλο το έτος 2015
δεν υπήρξε καθόλου μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς το συγκεκριμένο
δελτίο τιμών εφαρμόστηκε για το έτος 2016, με αποτέλεσμα αφενός το ελληνικό
Δημόσιο να υποστεί κατά το έτος 2015 ζημία σίγουρα άνω των 150.000 Ευρώ από τη
μη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, αφετέρου να εξαπατηθούν Ευρωπαϊκές
χώρες που έχουν ως χώρα αναφοράς την Ελλάδα καθώς, λόγω αυτής της παράνομης
πράξης των τότε Υπουργών Υγείας, οι τιμές παρέμειναν σε αυτές του έτους 2014. Με
αποτέλεσμα οι τιμές να διατηρηθούν ίδιες στα συγκεκριμένα σκευάσματα και σε
όσες χώρες έχουν ως χώρα αναφοράς την Ελλάδα υψηλότερες απ' ότι θα έπρεπε.
Την παράλειψη έκδοσης δελτίου τιμών για το έτος 2015 από τον κ.
Κουρουμπλή συνομολογεί το σύνολο των βουλευτών της Κυβερνητικής πλειοψηφίας
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και συνεπώς και ο κ. Κουρουμπλής που υπογράφει την από 12.02.2018 Πρόταση για
τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η πρόταση χαρακτηριστικά
αναφέρει ότι λόγω της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς η "τελική διαμόρφωση
του δελτίου τιμών δεν μπορούσε να γίνει αυτοτελώς και αυτοδυνάμως από την
ελληνική πλευρά, γεγονός που οδήγησε σε ολιγόμηνη καθυστέρηση".
Σημειωτέων ότι για την έκδοση δελτίου τιμών την τεχνική επεξεργασία των
οικείων θεμάτων διενεργεί ο ΕΟΦ και την Εισήγηση η Επιτροπή Τιμών. Συνεπώς, ο
Υπουργός δεν διενεργεί προκαταρκτικές πράξεις αλλά περιορίζεται στην έκδοση της
απαιτούμενης εκ του νόμου Υπουργικής Απόφασης ανά εξάμηνο για το δελτίο τιμών.
Εξατομίκευση της κατηγορίας στον διατελέσαντα Υπουργό κ. Κουρουμπλή,
Α) Ο Υπουργός Υγείας κος Κουρουμπλής από τον Ιανουάριο του 2015 έως και
τον Σεπτέμβριο του 2015 δεν εξέδωσε δελτίο τιμών φαρμάκων, ενώ είχε ιδιαίτερη
προς τούτο νομική υποχρέωση κατ' άρθρο 15 ΠΚ, όπως προβλέπεται από ρητή
διάταξη νόμου, και συγκεκριμένα το άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 4213/13 με αποτέλεσμα
να μην μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη και ως εκ τούτου, εν γνώσει του, να
ελαττώσει τα έσοδα του Δημοσίου και να ωφεληθούν οι φαρμακοβιομηχανίες,
μεταξύ των οποίων και η Νοβάρτις που είχε φάρμακα, οι τιμές των οποίων θα
μειώνονταν. Η δε συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των 120.000 Ευρώ κατά παράβαση
του άρθρου 256 περ. γ εδ ββ' του Ποινικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 15
του Ποινικού Κώδικα και συντρέχουν στην περίπτωση του οι επιβαρυντικές
περιστάσεις του Ν. 1608/50.
Β) Ο Υπουργός Υγείας κος Κουρουμπλής σύμφωνα με το υπ' αριθμ.
980/30.03.2017 ανωτέρω μνημονευόμενο έγγραφο δεν εφάρμοσε τον Νόμο που
αναφέρει ότι τα γενόσημα ότι η τιμή τους πρέπει να είναι 65% των off patent, αλλά
εκδόθηκαν αποφάσεις που ανέφεραν ότι τα γενόσημα δεν μπορεί να είναι
ακριβότερα από τα off patent με αποτέλεσμα το δημόσιο να ζημιωθεί εκατοντάδες
εκατομμύρια Ευρώ. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά πληροί την αντικειμενική και
υποκειμενική υπόσταση του άρθρου 256 Π.Κ., η δε συνολική αξία είναι μεγαλύτερη
των 120.000 Ευρώ κατά παράβαση του άρθρου 256 περ. γ'εδ ββ' του Ποινικού
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Κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα και συντρέχουν στην
περίπτωση του οι επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/50.
Εξατομίκευση της κατηγορίας στον διατελέσαντα Υπουργό κ. Ξάνθο.
Α) Ο Υπουργός Υγείας κος Ξάνθος από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως και τον
Δεκέμβριο του 2015 εξέδωσε ένα δελτίο τιμών φαρμάκων στις 14.12.2015 αν και είχε
ιδιαίτερη νομική υποχρέωση κατ' άρθρο 15 ΠΚ όπως προβλέπεται από ρητή διάταξη
Νόμου και συγκεκριμένα το άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 4213/13 να εκδώσει δύο δελτία
τιμών για το έτος 2015. Επισημαίνεται, πως ο κ. Ξανθός ανέλαβε καθήκοντα τον
Σεπτέμβριο του 2015 και ενώ οι Υπηρεσίες είχαν έτοιμο το δελτίο τιμών και μπορούσε
να εκδοθεί αμέσως, ώστε να υπάρχει μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης εντός του
2015, εκείνος, αν και γνώριζε ότι υπήρχε υποχρέωση έκδοσης δύο δελτίων τιμών
εντός του έτους 2015 και ως Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας από τον Ιανουάριο του
2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2015, ότι ο Υπουργός Υγείας κος Κουρουμπλής
παρανόμως δεν είχε εκδώσει δελτίο τιμών, ο ίδιος αντί να εκδώσει άμεσα το δελτίο
τιμών, επέλεξε να καθυστερήσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και να το εκδώσει στις
14.12.2015 με αποτέλεσμα, αφενός να μην υπάρξει χρόνος για έκδοση δευτέρου
δελτίου τιμών φαρμάκων εντός του έτους 2015, αφετέρου να μη μειωθούν καθόλου
τα φάρμακα για το 2015, με αποτέλεσμα να μην μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη και
ως εκ τούτου, εν γνώσειτου, να ελαττώσει τα έσοδα του Δημοσίου και να ωφεληθούν
οι φαρμακοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και η Νοβάρτις που είχε φάρμακα για
το έτος 2015. Η δε συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των 120.000 Ευρώ κατά
παράβαση του άρθρου 256 περ. γ εδ ββ του Ποινικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το
άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα και συντρέχουν στην περίπτωση του οι επιβαρυντικές
περιστάσεις του Ν. 1608/50.
Β) Ο Υπουργός Υγείας κος Ξάνθος εξέδωσε συμπληρωματικό δελτίο τιμών στις
23.12.2016 σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου 980/30.3.2017 ανωτέρω
μνημονευόμενο έγγραφο, το οποίο ευνόησε κατά την τιμολόγηση περίπου διακόσια
200 φάρμακα και από την πράξη του δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη μείωση στην
φαρμακευτική δαπάνη και ως εκ τούτου εν γνώσει του ελάττωσε έσοδα του
δημοσίου και ωφέλησε φαρμακοβιομηχανίες. Η δε συνολική αξία είναι μεγαλύτερη
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των 120.000 Ευρώ κατά παράβαση του άρθρου 256 περ. γ'εδ ββ' τ0υ Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα και συντρέχουν στην
περίπτωση του οι επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/50.
Εξατομίκευση της κατηγορίας στον διατελέσαντα Αναπληρωτή Υπουργό κ.
Πολάκη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός κος Πολάκης έχει την εποπτεία του ΕΟΠΥΥ που
αποζημιώνει το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης της χώρας. Ο συγκεκριμένος
Υπουργός, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο κατ' άρθρο 15 ΠΚ ως
εποπτεύων υπουργός των δαπανών του ΕΟΠΥΥ προς την αποζημίωση της
φαρμακευτικής δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ γνώριζε τα ανωτέρω ότι εξεδόθησαν
σειρά παρανόμων αποφάσεων και υπήρξαν παράνομες πράξεις των Υπουργών
Υγείας αναφορικώς με την τιμολόγηση φαρμάκων, καθώς και ότι παρανόμως δεν
είχαν εκδοθεί δύο δελτία τιμών το έτος 2015, συνέχιζε να αποζημιώνει τις
φαρμακευτικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων καιτην NOVARTIS στις υψηλότερες τιμές
και, ως εκ τούτου, εν γνώσει του ελάττωσε τα έσοδα του δημόσιου και ωφέλησε τις
φαρμακοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και η Νοβάρτις που είχε φάρμακα, οι τιμές
των οποίων θα μειώνονταν. Η δε συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των 120.000 Ευρώ
κατά παράβαση του άρθρου 256 περ. γ'εδ ββ' του Ποινικού Κώδικα, σε συνδυασμό
με το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα και συντρέχουν στην περίπτωση του οι
επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/50.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Να συγκροτηθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθούν οι ανωτέρω περιγραφόμενες
συμπεριφορές των διατελέσαντων Υπουργών Υγείας κκ. Κουρουμπλή και Ξάνθου και
αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη σχετικά με την πράξη της απιστίας περί την
υπηρεσία, πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 256 περ. γ' εδ. ββ'
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του Ποινικού Κώδικα, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/50 "Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου"
(ΦΕΚ Α' 301), όπως τροποποιημένο ισχύει.

Οι Υπογράφοντες Βουλευτές:
1. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

2. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

4. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

7. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

10. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

11. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ

12.ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

13. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

<

14. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

25. Γ10ΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

~jrj &
°

ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

35. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ

36. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ]

37.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

38. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

39.ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

40. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

41. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

42. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)

43. ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

44. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ

45. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ

46.ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

47. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

48. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)

49. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

50. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

51. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

52. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

53. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

54. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

55.ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

56. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)

57.ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

58.ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

59. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

60. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

61. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

62. ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ

'

ΙΜΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

63.ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

64.ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

65.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

66.ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

67.ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

68.ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

69.ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

70.ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

71.ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

72.ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ

73. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

74.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)

