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Θέκα: Κνηλνβνπιεπηηθόο Έιεγρνο 
ρεη.: Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 2320/393/3-12-2020 Δξώηεζε & Αίηεζε Θαηάζεζεο Δγγξάθσλ 

 
Πε απάληεζε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο Δξώηεζεο θαη Αίηεζεο Θαηάζεζεο Δγγξάθσλ, πνπ θαηέζεζαλ  
Βνπιεπηέο ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Νκάδαο ηνπ Ππλαζπηζκνύ Οηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο – Ξξννδεπηηθή 
Ππκκαρία, κε ζέκα «17  κήλεο δηαθπβέξλεζεο ΛΓ, ζπλερείο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο πξνθεηκέλνπ λα 
παξαθακθζεί ην ΑΠΔΞ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαμηνθξαηηθώλ πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην, 
παξάιιεια κε ην κπαξάδ δηνξηζκώλ απνθιεηζηηθά θνκκαηηθώλ πξντζηάκελσλ, δηεπζπληώλ θαη 
δηνηθήζεσλ ζε όιν ην εύξνο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα» θαη θαηά ην κέξνο απηήο πνπ αθνξά ζην 
πνπξγείν Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 
Ήδε από ηνλ πξώην ρξόλν ηεο επαλαζύζηαζεο ηνπ πνπξγείνπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ 
μεθηλήζακε λα νξγαλώλνπκε απνηειεζκαηηθά ηελ ζηειέρσζή ηνπ, θαζώο ε έιιεηςε αλζξσπίλνπ 
δπλακηθνύ ήηαλ εκθαλήο παληνύ. Γελ ππήξρε θακία πξόβιεςε πξόζιεςεο κόληκνπ πξνζσπηθνύ, ελώ 
δελ ππήξρε θαη λνκηθή ππνζηήξημε αιιά θαη πξόβιεςε γηα δηεζλή εθπξνζώπεζε ζε έλα πνπξγείν 
πνπ βξίζθεηαη ζηε πξώηε γξακκή ησλ δηεζλώλ εμειίμεσλ θαη ηεο επξσπατθήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα 
ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε, ελόςεη κάιηζηα θαη ηνπ λένπ Ππκθώλνπ. 

 
Ρν π.δ. 122/2017 είρε σο απνηέιεζκα ην πνπξγείν λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα «έλα αδεηαλό 
πνπθάκηζν», δελ είρε ιεθζεί θακία κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζηειέρσζε ησλ πεξεζηώλ 
θαζώο ην πξώελ πνπξγείν Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο ήηαλ νπζηαζηηθά ην γξαθείν πνπξγνύ. 
 
Κε ηελ κε αξηζκό 2 Ξξάμε πνπξγηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο 23.1.2017, “Αύμεζε ησλ εληαίσλ ζέζεσλ 
εηδηθώλ ζπκβνύισλ - εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ, κεηαθιεηώλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ κε 
απόζπαζε ζην Ξνιηηηθό Γξαθείν ηνπ πνπξγνύ Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο.” (Α’ 5), απμήζεθαλ θαηά 
δύν (2), νη ζέζεηο κεηαθιεηώλ ππαιιήισλ, θαηά πέληε (5), νη ζέζεηο εηδηθώλ ζπκβνύισλ, πνπ πξν 
ηνπ λ. 4622/2019 θαηαηάζζνληαλ ζε πςειόηεξν κηζζνινγηθό θιηκάθην, απμήζεθαλ θαηά δέθα (10) νη 
ζέζεηο απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ ζην Γξαθείν ηνπ πνπξγνύ, ην νπνίν αξηζκνύζε ζπλνιηθά 
δεθαηέζζεξηο (14) κεηαθιεηνύο ππαιιήινπο θαη είθνζη (20) απνζπαζκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 
ελ αληηζέζεη κε ηνλ λ. 4622/2019 πνπ πξνβιέπεη νθηώ (8) κεηαθιεηνύο ππαιιήινπο ζηα 
ηδηαίηεξα γξαθεία Τπνπξγώλ. 
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Ιάβακε άκεζα πξσηνβνπιίεο: 
 

1. Πξνρσξήζακε θαη πινπνηνύκε ηελ πξόζιεςε ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα (370) 
αηόκσλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξόλνπ, κε δηάξθεηα ηξία (3) έηε θαη 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ ηξία (3) έηε.  

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 4674/2020 (Α΄53), θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 
3205/2020 (Β΄1132), απόθαζε πνπ εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ, νη πξνζιήςεηο 
δηελεξγνύληαη ύζηεξα από δεκόζηα πξνθήξπμε, ε νπνία εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
πνπξγείνπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, κεηά από έιεγρν ηνπ ΑΕΠ. 

Κε ηε δεκόζηα πξνθήξπμε θαζνξίδνληαη ηδίσο ηα εμήο: α) ν αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 
πξνζιεθζεί αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη εηδηθόηεηα, β) ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ηππηθά θαη 
νπζηαζηηθά, αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη εηδηθόηεηα, γ) ηα θξηηήξηα επηινγήο, δ) ε πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, ν ηξόπνο ππνβνιήο ηνπο θαη ε ππεξεζία ππνδνρήο ηνπο, ε) 
ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο ππνβνιήο ηνπο, ζη) ε δηαδηθαζία 
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο ππνςεθίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρόλ ζπλέληεπμεο, ε δηαδηθαζία 
ζύληαμεο ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο, ηα αξκόδηα όξγαλα, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ λνκηκόηεηαο ησλ 
πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δ) ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο, ν ηξόπνο 
θαη ρξόλνο άζθεζήο ηεο θαη ην όξγαλν εμέηαζήο ηεο. Νη πξνβιέςεηο ηεο πξνθήξπμεο θαζνξίδνληαη 
θαηά  παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο, θαζώο θαη ρσξίο έγθξηζε από ηελ 
Δπηηξνπή ηεο ΞΠ 33/2006, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρώλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο 
ηζόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πνπξγείνπ.  

Σν ζρέδην πξνθήξπμεο ιακβάλεη έγθξηζε από ην Α..Ε.Π., ε ζύληαμε ηνπ πξνζσξηλνύ πίλαθα 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη από Ρξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ πνπξγείνπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ θαη απνηειείηαη, κεηαμύ άιισλ 
θαη από έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Αλώηαηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηινγήο Ξξνζσπηθνύ (Α.Π.Δ.Ξ.) κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, νξηδόκελνπο από ηνλ Ξξόεδξό ηνπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ρξέε Πξνέδξνπ ηεο Σξηκεινύο Επηηξνπήο αλαιακβάλεη ν 
εθπξόζσπόο ηνπ Α..Ε.Π. θαη, όηαλ απηόο θσιύεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ, θάηη πνπ 
ζθνπίκσο δελ αλαθέξεηε ζηελ Εξώηεζή ζαο, όπσο ζπλεζίδεηε άιισζηε ζε όζα κέζα 
Κνηλνβνπιεπηηθνύ Ειέγρνπ απεπζύλεηε πξνο ην Τπνπξγείν καο θαη αθνξνύλ ζέκαηα 
πξνζσπηθνύ. Ν πξνζσξηλόο πίλαθαο θαηάηαμεο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπξγείνπ 
Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, ελώ θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδηθαζία 
ελζηάζεσλ θαη νη νξηδόκελεο πξνο ηνύην πξνζεζκίεο.  

πγθξνηείηαη πξνο ηνύην Επηηξνπή Ελζηάζεσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη επίζεο 
εθπξόζσπνο ηνπ Α..Ε.Π. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Σέινο, ην Α..Ε.Π. ειέγρεη ηε λνκηκόηεηα θαη ηνπ νξηζηηθνύ πίλαθα, ηνλ εγθξίλεη θαη ηνλ 
απνζηέιιεη ζην πνπξγείν Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ εληόο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξώλ, ε νπνία 
εάλ παξέιζεη άπξαθηε ηεθκαίξεηαη έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνύ πίλαθα πξνζιεπηέσλ θαη απνξξηπηέσλ από 
ην Α.Π.Δ.Ξ.. Νη πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ πξνθαλή ζηόρν ηελ 
επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ, ζην πιαίζην ηήξεζεο ησλ αξρώλ ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν νπζηαζηηθόο ζθνπόο πνπ είλαη ε θάιπςε ησλ άκεζσλ θαη έθηαθησλ 
αλαγθώλ ηνπ πνπξγείνπ. 
 

2. Ξξνσζνύκε ηελ πξόζιεςε κνλίκνπ πξνζσπηθνύ, θαζώο κε ηελ ππ’ αξηζ. 
ΓΗΞΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΟ./104/13657/16.07.2020 θαη ηελ ππ’ αξ. 42/30-09-2020 πξάμε ηνπ πνπξγηθνύ 
Ππκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ θαη επνρηθνύ πξνζσπηθνύ 
έηνπο 2021 γηα ζπλνιηθά πεληαθόζηεο ελλέα ζέζεηο (509), πξνζιακβάλνπκε θαη αλαλεώλνπκε 
ηηο ζπκβάζεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ όπνπ απαηηείηαη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά, ελώ κε ηνλ νξηζκό 
πεξεζηαθνύ Γξακκαηέα θαη ηνλ λέν Νξγαληζκό ηνππνπξγείνπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ» (π.δ. 
106/2020 - Α’ 255), ζέηνπκε ηηο βάζεηο γηα έλα ζύγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθό πνπξγείν πνπ ζα 



 

  

θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ ζην απαηηεηηθό πεδίν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ρνξήγεζεο 
δηεζλνύο πξνζηαζίαο. 

 

3. Γηα ην πνπξγείν καο ηζρύνπλ παξάιιεια, θαηά παξέθθιηζε ησλ γεληθώλ δηαηάμεσλ ηεο 
θηλεηηθόηεηαο Γ/, δηαηάμεηο επέιηθηεο απόζπαζεο θαη κεηάηαμεο, ώζηε λα εληζρπζεί απνηειεζκαηηθά 
κε ήδε ππεξεηνύλ, ζην Γεκόζην ηνκέα, έκπεηξν πξνζσπηθό κε γλώζε ησλ δηαδηθαζηώλ (άξζξν 110 
ηνπ λ.4674/2020).   

 

4. Κεηαβαηηθά, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πνπξγείνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 
λ.4670/2020 «Αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο Δζληθνύ Φνξέα Θνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Θ.Α.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄43), ζπζηάζεθε, ζην πνπξγείν Κεηαλάζηεπζεο θαη 
Αζύινπ, Ρερληθή πεξεζία, ε νπνία απνηειεί  νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ Γηεύζπλζεο ππαγόκελε 
ζηνλ πνπξγό, ελώ δπλάκεη ηεο πεξ. αδ. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 106/2020,πιένλ ππάγεηαη 
ζηνλ πεξεζηαθό Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ.  

Απαξηίδεηαη δε από δύν ηκήκαηα πνπ ην έλα είρε ηέζζεξηο (4) ππαιιήινπο ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) 
νξγαληθέο ζέζεηο (1 πνιηηηθόο κεραληθόο, 1 κεραλνιόγνο κεραληθόο θαη 2 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ) θαη 
ην άιιν ελλέα (9) νξγαληθέο ζέζεηο θαη θαλέλαλ ππάιιειν!  

Δίραηε θξνληίζεη λα αθήζεηε απνγπκλσκέλα ηερληθά ηκήκαηα ηνπ πνπξγείνπ πνπ είραλ ηηο 
λεπξαιγηθέο αξκνδηόηεηεο ηεο ηερληθήο επίβιεςεο ησλ δνκώλ ζε κηα πεξίνδν πνπ νη κεηαλαζηεπηηθέο 
ξνέο ήηαλ απνιύησο απμεκέλεο.  

Ξξνβιέπνληαη δε νθηώ (8) ζέζεηο κεηαθιεηώλ, κέρξη ηελ 31.12.2021, θαη ζήκεξα έρνπλ θαιπθζεί 
όιεο, ελώ πξόζθαηα εληζρύζεθε θαη κε έλαλ επηπιένλ κόληκν Γεκόζην πάιιειν ΞΔ Αξρηηεθηόλσλ 
Κεραληθώλ βάζεη ηεο πξνθήξπμεο 9Θ/2018 ηνπ Α.Π.Δ.Ξ. Ζ ζηειέρσζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο κε 
κεηαθιεηνύο ππαιιήινπο κε ζπγθεθξηκέλε κάιηζηα ρξνληθή δηάξθεηα, απνζθνπνύζε ζηελ 
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ, ζηελ άκεζε πξνζθνξά ηερλνγλσζίαο ζε κηα απνιύησο 
ππνζηειερσκέλε ππεξεζία θαη ζηελ ζηαδηαθή νκαιή κεηάβαζε ηεο ζηειέρσζήο ηεο από κόληκνπο 
δεκνζίνπο ππαιιήινπο.  

Ξεξαηηέξσ θαη ζην πιαίζην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ζπζηάζεθαλ ζην πνπξγείν 
Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, κε ηα άξζξα 53 θαη 55 ηνπ λ. 4686/2020 (Α’ 96) αληίζηνηρα, ε 
Γηεύζπλζε Λνκηθήο πνζηήξημεο Αζύινπ θαη πνδνρήο θαη ην Απηνηειέο Ρκήκα Γηεζλώλ θαη 
Δπξσπατθώλ Πρέζεσλ θαη ζηειερώζεθαλ κε ζέζεηο κεηαθιεηώλ, νκνίσο κέρξη ηελ 31.12.2021. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εζσηεξηθή δηαλνκή: 
1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή πνπξγνύ 
2. Γξαθείν θαο πεξεζηαθήο Γξακκαηέσο  
3. Γξαθείν Ρύπνπ 
4. Απηνηειέο Ρκήκα Λνκνζεηηθήο Ξξσηνβνπιίαο & Θνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ 



 

  

 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

1. Βνπιεπηή θ. Γ. Οαγθνύζε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

2. Βνπιεπηή θ. Θ. Εαραξηάδε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

3. Βνπιεπηή θ. Δ. Αβξακάθε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

4. Βνπιεπηή θα Δ. Αγαζνπνύινπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

5. Βνπιεπηή θ. Λ. Αζαλαζίνπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

6. Βνπιεπηή θ. Ρ. Αιεμηάδε  
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

7. Βνπιεπηή θα Α. Αλαγλσζηνπνύινπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

8. Βνπιεπηή θ. Π. Αξαρσβίηε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

9. Βνπιεπηή θ. Α. Απισλίηε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

10. Βνπιεπηή θα Α. Βαγελά 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

11. Βνπιεπηή θ. Π. Βαξδάθε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

12. Βνπιεπηή θα Θ. Βέηηα 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

13. Βνπιεπηή θ. Γ. Βίηζα 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

14. Βνπιεπηή θα Λ. Γθαξά 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

15. Βνπιεπηή θ. Η .Γθηόια 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

16. Βνπιεπηή θ. Θ. Γξίηζα 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

17. Βνπιεπηή θα Ρ. Διεπζεξηάδνπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

18. Βνπιεπηή θ. Σ. Εετκπέθ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

19. Βνπιεπηή θ. Θ. Ενπξάξη 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

20. Βνπιεπηή θ. Λ. Ζγνπκελίδε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

21. Βνπιεπηή θ. Κ. Θξαςαληώηε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

22. Βνπιεπηή θ. Γ. Σ. Θαιακαηηαλό 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

23. Βνπιεπηή θα Δ. Θαξαζαξιίδνπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

24. Βνπιεπηή θ. Γ. Θαηξνύγθαιν 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

25. Βνπιεπηή θ. Κ. Θάηζε  
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

26. Βνπιεπηή θα Σ. Θαθαληάξε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

27. Βνπιεπηή θ. Π. Ιάππαο 



 

  

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
28. Βνπιεπηή θα Θ. Κάιακα 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
29. Βνπιεπηή θ. Θ. Κάξθνπ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
30. Βνπιεπηή θ. Α. Κετθόπνπιν 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
31. Βνπιεπηή θ. Η. Κνπδάια 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
32. Βνπιεπηή θ. Θ. Κπάξθα 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
33. Βνπιεπηή θ. Γ. Κπνπξλνύο 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
34. Βνπιεπηή θ. Θ. Κσξαΐηε  

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
35. Βνπιεπηή θα Θ. Λνηνπνύινπ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
36. Βνπιεπηή θα Κ. Μελνγηαλλαθνπνύινπ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
37. Βνπιεπηή θ. Π. Ξαπαδόπνπιν 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
38. Βνπιεπηή θ. Γ. Ξαπαειηνύ  

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
39. Βνπιεπηή θα Αηθ. Ξαπαλάηζηνπ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
40. Βνπιεπηή θ. Λ. Ξαππά 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
41. Βνπιεπηή θα Θ. Ξέξθα 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
42. Βνπιεπηή θ. Ξ. Ξνιάθε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
43. Βνπιεπηή θα Ξ. Ξνύινπ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
44. Βνπιεπηή θ. Λ. Παληνξηληό 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
45. Βνπιεπηή θ. Γ. Παξαθηώηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
46. Βνπιεπηή θ. Ξ. Πθνπξιέηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
47. Βνπιεπηή θ. Ξ. Πθνπξνιηάθν 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
48. Βνπιεπηή θα Κ. Πθνύθα 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
49. Βνπιεπηή θ. Σ. Ππίξηδε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
50. Βνπιεπηή θ. Λ. Ππξκαιέλην 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
51. Βνπιεπηή θα Ν. Ρειηγηνξίδνπ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
52. Βνπιεπηή θα Κ. Ρδνύθε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
53. Βνπιεπηή θ. Α. Ρξηαληαθπιιίδε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
54. Βνπιεπηή θ. Π. Φάκειν 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ 



 

  

55. Βνπιεπηή θ. Λ. Φίιε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

56. Βνπιεπηή θα Θ. Φσηίνπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

57. Βνπιεπηή θ. Γ. Σαξίηνπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

58. Βνπιεπηή θ. Α Σαξίηζε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

59. Βνπιεπηή θ. Κ. Σαηδεγηαλλάθε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

60. Βνπιεπηή θα Ο. Σξεζηίδνπ 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

61. Βνπιεπηή θ. Γ. Τπρνγηό 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

62. πνπξγείν Δπηθξαηείαο 
63. πνπξγείν Δζσηεξηθώλ 
64. πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ 
65. πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ 
66. πνπξγείν Δμσηεξηθώλ 
67. πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε 
68. πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 
69. πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
70. πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθώλ πνζέζεσλ 
71. πνπξγείν γείαο 
72. πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
73. πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
74. πνπξγείν Γηθαηνζύλεο 
75. πνπξγείν Δπηθξαηείαο θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  
76. πνπξγείν πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ 
77. πνπξγείν Λαπηηιίαο θαη Λεζησηηθήο Ξνιηηηθήο 
78. πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 
79. πνπξγείν Ρνπξηζκνύ  
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