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ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ 

 

Η Εθιμγηθή Επηηνμπή ημο Επημειεηενίμο εννώκ, ακαθμηκώκεη ηα 

παναθάης: 


1. Οη εθιμγέξ γηα ηεκ ακάδεηλε μειώκ ημο κέμο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο 

ημο Επημειεηενίμο εννώκ, ε δηεκένγεηα ηςκ μπμίςκ πνμβιέπεηαη από ηηξ 

δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 3β θαη 3γ Ν. 2081/1992, ηα μπμία πνμζηέζεθακ με ημ 

άνζνμ 22 Ν. 3419/2005 θαη ηνμπμπμηήζεθακ με ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 58 

Ν. 4484/2017 –ζε ζοκδοαζμό με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ 372/1992 όπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε με ημ Π.Δ 52/2006, ζα δηελαπζμύκ ζηηξ έννεξ ηεκ 1ε, 2ε  

θαη 3ε Δεθεμβνίμο 2017, εμένεξ Παναζθεοή, άββαημ θαη Κονηαθή. 


Η ρεθμθμνία ζα δηεκενγεζεί ζημκ πώνμ ημο Επημειεηενίμο Σεννώκ, πμο 

βνίζθεηαη ζηεκ μδό Π. Ιςζημπμύιμο 2 θαη ζα δηανθέζεη γηα ηηξ ηνεηξ εμένεξ, 

δειαδή Παναζθεοή 1 Δεθεμβνίμο, Σάββαημ 2 Δεθεμβνίμο θαη Ιονηαθή 3 

Δεθεμβνίμο, από ώνα 9:00 π.μ έςξ 20:00 μ.μ.  


2. Με ηεκ δηάηαλε ημο εδαθίμο β΄ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 3β Ν. 2081/1992 

όπςξ αοηό πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 22 Ν. 3419/2005 θαη ακηηθαηαζηάζεθε 

με ηεκ παν. 1 άνζνμο 58 Ν. 4484/2017, πνμβιέπεηαη όηη με απόθαζε ημο 

Υπμονγμύ Οηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ μεηά από γκώμε ημο Δημηθεηηθμύ Σομ-

βμοιίμο ημο μηθείμο Επημειεηενίμο θαζμνίδεηαη μ ανηζμόξ ηςκ ακηηπνμζώπςκ 

ημο θάζε ημήμαημξ ζημ Δημηθεηηθό Σομβμύιημ, με ηα ελήξ θνηηήνηα: α) ημκ 

ανηζμό ηςκ μειώκ ημο θάζε ημήμαημξ, β) ηεκ ζοκεηζθμνά ημο θάζε ημήμαημξ 

ζηεκ ημπηθή μηθμκμμία. θαη γ) ηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ πμο θαιύπημκηαη από ηεκ 

δναζηενηόηεηά ημοξ.   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 2, 

62132 ΕΡΡΕ 

ΣΗΛ.(23210)99710- 99730  

FAX (23210) 99740-99728 

e-mail: eves@otenet.gr 

www.eves.gr 

 
έρρες 04/09/2017 

 

Αρ.Πρωτ. 2 
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Ιαη’ επηηαγή ηεξ παναπάκς δηάηαλεξ, μ Υπμονγόξ Οηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ 

με ηεκ με ανηζμό 94050/01-09-2017 απόθαζή ημο θαη έπμκηαξ οπόρε ημ με 

εμενμμεκία 11/08/2017 ειεθηνμκηθό μήκομα ημο Επημειεηενίμο Σεννώκ θαη 

ημ με ανηζμό 9/09-08-2017 πναθηηθό ημο Δημηθεηηθμύ Σομβμοιίμο ημο 

Επημειεηενίμο, θαζμνίδεη ημκ ανηζμό ηςκ ακηηπνμζώπςκ ημο θάζε ημήμαημξ 

ζημ Δημηθεηηθό Σομβμύιημ ημο Επημειεηενίμο Σεννώκ, ςξ ελήξ:  

 ημήμα εμπμνηθό              επηά   ( 7 )    ακηηπνόζςπμη 

 ημήμα οπενεζηώκ           εκκέα  ( 9 )    ακηηπνόζςπμη 

 ημήμα μεηαπμηεηηθό       πέκηε  ( 5 )    ακηηπνόζςπμη 


3. Σημοξ εθιμγηθμύξ θαηαιόγμοξ θαηαπςνμύκηαη εθείκα ηα μέιε ημο Επημε-

ιεηενίμο πμο έπμοκ ζομπιενώζεη έκα πνόκμ από ηεκ εγγναθή ημοξ ζημ μηθείμ 

Επημειεηήνημ, δειαδή εθείκα ηα μέιε πμο έπμοκ εγγναθεί ζημ Επημειεηήνημ 

έςξ ηεκ 30ε Νμεμβνίμο έημοξ 2016 θαη έπμοκ ελμθιήζεη ή δηαθακμκίζεη ηηξ 

μηθμκμμηθέξ ημοξ οπμπνεώζεηξ γηα ημκ πνμεγμύμεκμ από ηηξ εθιμγέξ πνόκμ. 

Η δε ελόθιεζε ή μ δηαθακμκηζμόξ μθεηιόμεκςκ ζοκδνμμώκ πανειζμοζώκ 

πνήζεςκ πνέπεη κα γίκεη ημ ανγόηενμ ζανάκηα εμένεξ πνηκ από ηηξ εθιμγέξ 

(άνζνμ 3 Π.Δ 372/1992 πμο ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 3 Π.Δ 52/2006) 


Σοκεπώξ μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκα ζεςνμύκηαη ηα μέιε ημο Επημειεηενίμο 

Σεννώκ πμο ζα ελμθιήζμοκ ή δηαθακμκίζμοκ ηηξ, μέπνη θαη ημο έημοξ 2016, 

μηθμκμμηθέξ οπμπνεώζεηξ ημοξ, ημ ανγόηενμ ζανάκηα εμένεξ πνηκ από ηηξ 

εθιμγέξ Δεθεμβνίμο 2017. 


Καιμύκηαη ιμηπόκ από ηεκ Εθιμγηθή Επηηνμπή ημο Επημειεηενίμο εννώκ,  

όια ηα μέιε ημο, πμο έπμοκ ζομπιενώζεη έκα πνόκμ από ηεκ εμενμμεκία 

εγγναθήξ ημοξ ζηα ηενμύμεκα από αοηό μεηνώα (εγγναθή έςξ ηεκ 30ε-11μο-

2016), κα θνμκηίζμοκ γηα ηεκ έγθαηνε ελόθιεζε ή δηαθακμκηζμό όιςκ ηςκ 

μηθμκμμηθώκ ημοξ οπμπνεώζεςκ.  

Ωξ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ελόθιεζεξ ή δηαθακμκηζμμύ ηςκ ζοκδνμμώκ, 

μνίδεηαη ε 20ε Οθηςβνίμο 2017, εμένα Παναζθεοή θαη ώνα 14:30 μ.μ.   
 

4.  Σύμθςκα με ηεκ δηάηαλε ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 3γ Ν. 2081/1992, όπςξ 

αοηό πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 22 Ν. 3419/2005 θαη ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ 

παν. 2 ημο άνζνμο 58 Ν. 4484/2017, μη εθιμγέξ δηελάγμκηαη με εκηαίμ γηα 

όια ηα ημήμαηα ημο Επημειεηενίμο ρεθμδέιηημ ακά ζοκδοαζμό θαη με ημ 

ζύζηεμα ηεξ απιήξ ακαιμγηθήξ. Δηθαίςμα ρήθμο έπμοκ ηα μέιε ημο Επη-
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μειεηενίμο εθ’ όζμκ είκαη ηαμεηαθώξ εκήμενα θαη έπεη πανέιζεη ημοιάπη-

ζημκ έκαξ πνόκμξ από ηεκ εγγναθή ημοξ ζημ Επημειεηήνημ, ςξ ελήξ:     

 θάζε μέιμξ, θοζηθό πνόζςπμ, έπεη μία (1) ρήθμ 

 θάζε μμόννοζμε εηαηνία (Ο.Ε) έπεη μέπνη δύμ (2) ρήθμοξ δύμ (2) 

μμόννοζμςκ εηαίνςκ ηεξ, μη μπμίμη οπμδεηθκύμκηαη από ημκ κόμημμ 

εθπνόζςπμ ηεξ εηαηνίαξ. 

 θάζε εηενόννοζμε εηαηνία (Ε.Ε) έπεη μέπνη δύμ (2) ρήθμοξ είηε δύμ 

(2) μμόννοζμςκ εηαίνςκ είηε ημο μμόννοζμμο θαη εκόξ εηενόννοζμμο, 

πμο οπμδεηθκύμκηαη από ημκ κόμημμ εθπνόζςπμ ηεξ εηαηνίαξ.  

 θάζε εηαηνία πενημνηζμέκεξ εοζύκεξ (Ε.Π.Ε) έπεη μέπνη δύμ (2) ρή-

θμοξ ηςκ δηαπεηνηζηώκ ή εκόξ δηαπεηνηζηή θαη εκόξ εηαίνμο ηεξ, πμο 

οπμδεηθκύμκηαη από ηεκ εηαηνία. 

 θάζε μμκμπνόζςπε Ε.Π.Ε έπεη μία (1) ρήθμ αοηή ημο δηαπεηνηζηή ηεξ. 

 θάζε ακώκομε εηαηνία (Α.Ε) έπεη ηνείξ (3) ρήθμοξ ηςκ εθπνμζώπςκ 

ηεξ, πμο οπμδεηθκύμκηαη από ημ Δημηθεηηθό Σομβμύιημ θαη πνέπεη κα 

είκαη μέιε αοημύ ή ακώηαηα δημηθεηηθά ζηειέπε, πμο μνίδμκηαη με 

εηδηθή απόθαζε ημο Δημηθεηηθμύ Σομβμοιίμο. 

 θάζε Ι.Κ.Ε έπεη δύμ (2) ρήθμοξ ηςκ δηαπεηνηζηώκ ή εκόξ δηαπεηνηζηή 

θαη εκόξ εηαίνμο ηεξ, πμο οπμδεηθκύμκηαη από ηεκ εηαηνία. 

 θάζε μμκμπνόζςπε Ι.Κ.Ε έπεη μία (1) ρήθμ, αοηή ημο δηαπεηνηζηή ηεξ. 

 θάζε οπμθαηάζηεμα, έπεη μία (1) ρήθμ, αοηή ημο δηεοζοκηή ημο ή ημο 

ακαπιενςηή αοημύ. 

 θάζε αιιμδαπή ακώκομε εηαηνία θαη εηαηνία πενημνηζμέκεξ εοζύκεξ, 

έπεη μία (1) ρήθμ, αοηή ημο κμμίμμο εθπνμζώπμο ηεξ ή ημο πνάθημνα 

ή ακηηθιήημο ηεξ, οπό ημκ όνμ ηεξ αμμηβαηόηεηαξ. 

 θάζε ζοκεηαηνηζμόξ, έπεη δύμ (2) ρήθμοξ, αοηέξ ημο πνμέδνμο θαη ημο 

γεκηθμύ γναμμαηέα ή ηςκ ακαπιενςηώκ ημοξ, μη μπμίμη πνέπεη κα είκαη 

μέιε ημο Δημηθεηηθμύ Σομβμοιίμο. 


Νμμηθά πνόζςπα, μέιε ημο Επημειεηενίμο, πμο έπμοκ θαηαβάιεη ηα ηέιε 

ηήνεζεξ μενίδαξ ζημ Γ.Ε.ΜΗ μέπνη θαη ημ πνμεγμύμεκμ ηςκ εθιμγώκ έημξ, 

ζεςνμύκηαη ηαμεηαθώξ εκήμενα. Φοζηθά πνόζςπα, μέιε ημο Επημειεηενίμο, 

πμο έπμοκ θαηαβάιεη ηα ηέιε ηήνεζεξ μενίδαξ Γ.Ε.ΜΗ ή ηεκ εηήζηα ζοκδνμμή 

ζημ μηθείμ Επημειεηήνημ μέπνη θαη ημ πνμεγμύμεκμ ηςκ εθιμγώκ έημξ, 

ζεςνμύκηαη ηαμεηαθώξ εκήμενα (παν. 2 άνζνμο 3γ Ν. 2081/1992 όπςξ αοηό 
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πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 22 Ν. 3419/2005 θαη ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 

2 άνζνμο 58 Ν. 4484/2017). 


Τμ εθιμγηθό δηθαίςμα αζθείηαη αοημπνμζώπςξ από ημοξ κμμημμπμηεμέκμοξ 

πνμξ ημύημ, με μοζηηθή δηα ρεθμδειηίςκ ρεθμθμνία θαη θακέκαξ ρεθμθόνμξ 

δεκ δύκαηαη κα έπεη πενηζζόηενεξ από μία ρήθμοξ, όζεξ ηδηόηεηαξ θαη ακ έπεη. 

ε πενίπηςζε αζθήζεςξ πενηζζμηένςκ επαγγειμάηςκ από ημ ίδημ θοζηθό 

πνόζςπμ ή ηεκ ίδηα επηπείνεζε ημ εθιμγηθό δηθαίςμα αζθείηαη ζηεκ θαηε- 

γμνία ηεξ -θαηά δήιςζε- επηιμγήξ ημο  (παν. 2 άνζνμο 5 Π.Δ 372/1992 

όπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 4 Π.Δ 164/2001). 


Πνηκ από ηεκ ρεθμθμνία, μη εθιμγείξ οπμγνάθμοκ έκηοπε δήιςζε όηη αζθμύκ 

μία θμνά ημ εθιμγηθό ημοξ δηθαίςμα ζημ Επημειεηήνημ θαη όηη δεκ εμπίπημοκ 

ζηα αζομβίβαζηα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ παν. 3 ημο άνζνμο 3γ Ν. 2081/1992 

πμο πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 22 Ν. 3419/2005. 


Καιμύκηαη ιμηπόκ από ηεκ Εθιμγηθή Επηηνμπή ημο Επημειεηενίμο εννώκ 

όια ηα ιμηπά κμμηθά πνόζςπα πμο μη εθπνόζςπμί ημοξ δεκ θαηαπςνμύκηαη 

αοηεπάγγειηα ζημοξ εθιμγηθμύξ θαηαιόγμοξ πμο ηενεί ημ Επημειεηήνημ, κα 

οπμβάιιμοκ ζημ Πνςηόθμιιμ ηεξ Εθιμγηθήξ Επηηνμπήξ, ηηξ ελμοζημδμηήζεηξ 

γηα ημοξ εθπνμζώπμοξ ημοξ πμο ζα αζθήζμοκ ημ εθιμγηθό ημοξ δηθαίςμα, 

οπμγεγναμμέκεξ ακαιόγςξ από ημκ δηαπεηνηζηή ή ημκ πνόεδνμ ή ημκ δηεοζύ-

κμκηα ζύμβμοιμ, ζύμθςκα με ηα μνηδόμεκα ζημ άνζνμ 3γ Ν. 2081/1992 όπςξ 

αοηό πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 22 Ν. 3119/2005. 

Οη ελμοζημδμηήζεηξ ηςκ εθπνμζώπςκ θαζώξ θαη μη πενηπηώζεηξ αιιαγήξ 

αοηώκ, ζα πνέπεη κα οπμβιεζμύκ ζηεκ Εθιμγηθή Επηηνμπή επηά ημοιάπηζημκ 

εμενμιμγηαθέξ εμένεξ, πνμ ηεξ μνηζζείζαξ εμενμμεκίαξ δηελαγςγήξ εθιμγώκ 

(παν. 2 άνζνμ 3 Π.Δ 372/1992 όπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 3 Π.Δ 

52/2006). 

Ωξ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ελμοζημδμηήζεςκ ηςκ εθπνμζώπςκ 

κμμηθώκ πνμζώπςκ, μνίδεηαη ε 24ε Νμεμβνίμο 2017, εμένα Παναζθεοή 

θαη ώνα 15:00 μεζεμβνηκή. 


5. Τέιμξ θαιμύκηαη από ηεκ Εθιμγηθή Επηηνμπή  Επημειεηενίμο Σεννώκ 

εθείκα ηα μέιε ημο, πμο επηζομμύκ κα οπμβάιμοκ οπμρεθηόηεηα, ζύμθςκα 

με ηεκ δηάηαλε ημο άνζνμο 3γ Ν. 2081/1992 όπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 

22 Ν. 3419/ 2005, εκηόξ ηεξ πνμζεζμίαξ πμο μνίδεηαη από ηεκ παν. 1 
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άνζνμο 7 Π.Δ 372/1992 όπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 7 ημο Π.Δ 

52/2006, κα παναιάβμοκ από ηεκ γναμμαηεία ηεξ Εθιμγηθήξ Επηηνμπήξ 

οπόδεηγμα αίηεζεξ δήιςζεξ οπμρεθηόηεηαξ θαη κα ηεκ θαηαζέζμοκ ζημ 

Πνςηόθμιιμ ηεξ Εθιμγηθήξ Επηηνμπήξ. 


Οη αηηήζεηξ οπμρεθηόηεηαξ θαηαηίζεκηαη θαηά ζοκδοαζμό, από ημκ επηθε-

θαιήξ αοημύ, ζημ Πνςηόθμιιμ ηεξ Εθιμγηθήξ Επηηνμπήξ, ημ ανγόηενμ 30 

εμένεξ πνηκ από ηεκ εμενμμεκία δηελαγςγήξ ηςκ εθιμγώκ. Σηεκ αίηεζε 

θάζε οπμρεθίμο επηζοκάπηεηαη γναμμάηημ είζπναλεξ από ημ ηαμείμ ημο 

Επημειεηενίμο, πμζμύ πεκήκηα (50) εονώ. Τπμρεθηόηεηεξ πμο γηα μπμημκ-

δήπμηε ιόγμ θαηαηίζεκηαη μεηά ηεκ ακςηένς πνμζεζμία (μεηά ηεκ 1ε-11μο-

2017) απμννίπημκηαη ςξ εθπνόζεζμεξ (παν. 1 άνζνμο 7 Π.Δ 372/1992 

όπςξ ακηηθαηαζηάζεθε από ημ άνζνμ 7 Π.Δ 52/2006). 


Ωξ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ οπμρεθημηήηςκ μνίδεηαη ε 1ε 

Νμεμβνίμο 2017, εμένα Σεηάνηε θαη ώνα 15:00 μεζεμβνηκή.  
 

Η αίηεζε οπμρεθηόηεηαξ ζοκμδεύεηαη από οπεύζοκε δήιςζε όηη μ οπμρήθημξ 

πιενμί ηηξ πνμϋπμζέζεηξ ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 3γ Ν. 2081/1992 θαη δεκ 

εμπίπηεη ζηα αζομβίβαζηα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ παν. 3 ημο ηδίμο άνζνμο, 

πμο πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 22 Ν. 3419/2005. Ήημη:  

παν. 4 «Εθιόγημμη είκαη όζμη έπμοκ ηα πνμζόκηα ημο εθιμγέα (ηαμεηαθώξ 

ηαθημπμηεμέκμη) θαη δηεηέιεζακ μέιε ημο Επημειεηενίμο ημοιάπηζημκ γηα ηνία 

πνόκηα, είηε αημμηθά είηε ςξ μέιε πνμζςπηθώκ εηαηνηώκ ή εηαηνηώκ 

πενημνηζμέκεξ εοζύκεξ ή δημηθεηηθώκ ζομβμοιίςκ ακςκύμςκ εηαηνηώκ, ή 

ζοκεηαηνηζμώκ ή ςξ εθπνόζςπμη οπμθαηαζηεμάηςκ ειιεκηθώκ ή αιιμδαπώκ 

επηπεηνήζεςκ. Δεκ είκαη εθιόγημμη όζμη είκαη ζοκηαλημύπμη…..» 

παν.3 «….Σηενμύκηαη ημο δηθαηώμαημξ ρήθμο (ζοκεπώξ δεκ είκαη εθιόγημμη) 

όζμη έπμοκ ζηενεζεί αμεηαθιήηςξ ηα πμιηηηθά ημοξ δηθαηώμαηα θαη γηα όζμ 

πνόκμ δηανθεί ε ζηένεζε αοηή, όζμη ηειμύκ οπό δηθαζηηθή απαγόνεοζε ή 

δηθαζηηθή ακηίιερε, όζμη έπμοκ θαηαδηθαζηεί αμεηαθιήηςξ ζε μπμηαδήπμηε 

πμηκή γηα θιμπή, οπελαίνεζε, αηζπνμθένδεηα, κμζεία, απηζηία, ρεοδμνθία, 

απάηε, εθβίαζε, πιαζημγναθία, δςνμδμθία, δόιηα πνεμθμπία, ιαζνεμπμνία, 

ημθμγιοθία, πανάβαζε άνζνςκ 336 θαη 353 ημο Π.Ι ή γηα παναβάζεηξ ημο 

κόμμο πενί εμπμνίαξ κανθςηηθώκ θαη εθ’ όζμκ μη ζπεηηθέξ πμηκέξ είκαη 

θαηαπςνηζμέκεξ ζημ απόζπαζμα  πμηκηθμύ μεηνώμο, ζύμθςκα με ημ άνζνμ 

577 ημο ΙΠμηκΔ, όζμη έπμοκ θαηαδηθαζηεί αμεηαθιήηςξ ζε πμηκή θοιάθηζεξ 
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γηα πανάβαζε ηεξ κμμμζεζίαξ πμο δηέπεη ηηξ ακώκομεξ εηαηνείεξ, ηεξ 

ηειςκεηαθήξ κμμμζεζίαξ ή γηα πανάκμμε άζθεζε εμπμνηθμύ επαγγέιμαημξ ή 

γηα παναβάζεηξ ηςκ δηαηάλεςκ ημο Ν. 936/1979 θαη δεκ έπμοκ πανέιζεη 

ηέζζενα έηε από ηεκ απμθαηάζηαζή ημοξ, όζμη έπμοκ θενοπζεί, ηειεζηδίθςξ, 

ζε θαηάζηαζε πηώπεοζεξ θαη δεκ έπμοκ απμθαηαζηαζεί ή μη επηπεηνήζεηξ 

ημοξ ηειμύκ οπό ακαγθαζηηθή εθθαζάνηζε» 


Υπεκζομίδεηαη όηη μη θαηάιμγμη ηςκ εγγεγναμμέκςκ μειώκ ημο Επημειεηενίμο  

Σεννώκ, ακά ημήμα, είκαη εθηεζεημέκμη, γηα ημ θμηκό, ζηα γναθεία ημο 

Επημειεηενίμο. 

 

Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενόμεκμη ζα πνέπεη κα απεοζύκμκηαη 

ζηεκ Εθιμγηθή Επηηνμπή, εηζεγεηήξ Εθιμγηθήξ Επηηνμπήξ θ. ΘΩΑΝΝΗΣ 

ΙΟΤΖΑΜΠΑΣΘΔΗΣ – οπεύζοκμξ Τμήμαημξ Μεηνώμο ημο Επημειεηενίμο 

Σεννώκ. 

 


Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΡΡΩΝ 

ΒΑΗΛΗΚΖ  ΓΡ.  ΒΟΕΗΚΖ 

ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΔΡΡΩΝ 

                                                                              

 

 


