
      
 

Προφίλ	Περιφέρειας	&	Παρατάξεων	–	
ΠΠΣΚ	2019	
Οργανωτική	και	Επιστημονική	Επιτροπή	

 

  



Προφίλ Περιφέρειας & Παρατάξεων – ΠΠΣΚ 2019 
 

1 
 

 

Περιεχόµενα Οδηγού 

 

1. Προφίλ Περιφέρειας Ίλιδας……………………….……………………………………σελ. 2 

2. Εισαγωγικά για την πολιτική κατάσταση στην Περιφέρεια…………………………σελ. 3 

2. Προφίλ Παρατάξεων……………………………………………………………………σελ. 4 

3. Αποτελέσµατα εκλογών…………………………………………………………………σελ. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προφίλ Περιφέρειας & Παρατάξεων – ΠΠΣΚ 2019 
 

2 
 

1. Προφίλ Περιφέρειας Ίλιδας 

 

Η Περιφέρεια Ίλιδας είναι 
µια από́ τις παραθαλάσσιες 
Περιφέρειες της χώρας µε ιδιαιτέρα 
έντονο ανάγλυφο και εκτεταµένο 
οδικό́ δίκτυο. Έχοντας αντιµετωπίσει 
κατά́ τα περασµένα χρόνια 
οικονοµικές δυσχέρειες επιδιώκει να 
θέσει τη βάση για µια υγιή́ 
οικονοµική ανάπτυξη βασισµένη στα 
ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά́ της.  

Η Περιφέρεια διαιρείται σε 
τρεις Περιφερειακές Ενότητες, την 
Π.Ε. Αργυρούπολης, Καλιστράτης και Οινούσσας, µε τρεις µεγάλους δήµους -έναν σε 
κάθε µια- εκ των οποίων οι δυο έχουν και δυο από́ τις πλέον γνωστές κι µεγάλές πόλεις 
της χωράς, τις οµώνυµες Αργυρούπολη και Καλιστράτη. Συνολικά́ ο πληθυσµός Ίλιδας 
της αγγίζει τις 578.550 άτοµα και η συνολική́ της έκταση φτάνει τις 9.823 χλµ2 ενώ́ 
αποτελείται από́ 19 Δήµους.  

Ο Δήµος Αργυρουπόλεως είναι ο µεγαλύτερος, ιστορικότερος και κεντρικότερος 
δήµος, αποτελεί́ την έδρα της Περιφέρειας και έχει το κεντρικότερο αεροδρόµιο και 
λιµάνι. Χιλιάδες τουρίστες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου καταφτάνουν καθώς είναι 
ευρέως γνωστός για τον αρχαιολογικό́ του πλούτο. Επιπροσθέτως, ο δήµος 
Αργυρουπόλεως είναι φηµισµένος για τα αγροτικά́ του προϊόντα τα οποία και εξάγει σε 
πολλές πόλεις τόσο του εσωτερικού́ όσο και του εξωτερικού́.  

Βορειά της Περιφέρειας βρίσκεται ο δήµος Καλιστράτης που είναι ξακουστός για 
το γραφικό́ του λιµάνι, τα πλακόστρωτα σοκάκια και την παραδοσιακή́ κουζίνα ενώ στα 
νότια της περιφέρειας βρίσκεται ο δήµος Οινούσσας. Ένας δήµος που φιλοξενεί́ µοναδικά́ 
αξιοθέατα, διάσπαρτες ιαµατικές πήγες και αµέτρητες ιδιόµορφες ακρογιαλιές που 
αφήνουν τον επισκέπτη πραγµατικά́ άναυδο.  

Συνοπτικά, η Περιφέρεια Ίλιδας διαθέτει µακραίωνη ιστορία, ένα πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον, πανέµορφες παραλίες και σύγχρονες τουριστικές υποδοµές, στοιχειά που την 
έχουν εδώ και δεκαετίες αναγάγει σε έναν από́ τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς 
προορισµούς σε εθνικό και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4.593 χλµ2 245.115 κάτοικοι 
ΚΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 3.467 χλµ2 189.230 κάτοικοι 
ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ 1.763 χλµ2 144.205 κάτοικοι 
ΣΥΝΟΛΟ 9.823 χλµ2  
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2. Εισαγωγικά για την πολιτική κατάσταση 

 
Μετά από µια επιτυχηµένη πορεία στην αντιπολίτευση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Ίλιδας την προηγούµενη πενταετία, η Νέα Σελίδα κατάφερε να κερδίσει πάλι 
τις εκλογές µε τον επικεφαλής της, νυν Περιφερειάρχη, να αποτελεί το πιο προβεβληµένο 
πρόσωπο µε κεντρώες πολιτικές καταβολές που όµως έχει ευρύτερη αποδοχή στην 
µετριοπαθή µεταρρυθµιστική κεντροδεξιά, τον κεντρώο χώρο και την ευρύτερη 
κεντροαριστερά και αριστερά.  

Με το επιχείρηµα της σταθερότητας και του εκσυγχρονισµού στην νέα δύσκολη 
τετραετή, πλέον, θητεία έπεισε τους Ιλιδαίους εξασφαλίζοντας 38,6% στον α΄ γύρο των 
εκλογών και 71% τον β΄ γύρο. Με την απλή αναλογική να εφαρµόζεται για πρώτη φορά, 
όµως, στην µεταπολιτευτική αυτοδιοικητική ιστορία της χώρας χρειάστηκε να προχωρήσει 
σε συνεργασίες προκειµένου να διοικήσει την Περιφέρεια και να αντιµετωπίσει τα σοβαρά 
ζητήµατα που µένουν ανοιχτά. Σε αυτή τη λογική κινούµενος απεύθυνε αρχικά πρόσκληση 
στην Παράταξη «Μαζί για την Ίλιδα» για µια ευρεία πλειοψηφία που θα διοικήσει αυτή την 
τετραετία την Περιφέρεια, κάτι που δεν ευόδωσε, λόγω της στρατηγικής που έχει επιλέξει ο 
νέος Επικεφαλής της Παράταξης, καθώς ο πρώην Περιφερειάρχης και πρώην Επικεφαλής 
της «Μαζί για την Ίλιδα» το βράδυ της εκλογικής ήττας παραιτήθηκε από επικεφαλής. Ο 
νέος Επικεφαλής της «Μαζί για την Ίλιδα» δήλωσε ότι θα στηρίξει κατά περίσταση και 
περίπτωση µόνο ότι συµβαδίζει µε τις σύγχρονες φιλελεύθερες ιδέες της παράταξής του 
χωρίς να µπαίνει σε λογική διαπραγµατεύσεων θέσεων και οφιτσίων αφήνοντας αιχµές για 
όποιον θέλει να συνεργαστεί και δίνοντας τον τόνο της αντιπολιτευτικής του τακτικής την 
επόµενη περίοδο. Έτσι, ο νέος Περιφερειάρχης στράφηκε στις άλλες δηµοκρατικές δυνάµεις 
για τον σχηµατισµό πλειοψηφίας.  

Η «Πράσινη Επιλογή» αποτέλεσε την πρόθυµη παράταξη ζητώντας να δεσµευόµενη 
να διατηρεί ανεξάρτητη στάση για ζητήµατα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριµµάτων. 
Η δεύτερη παράταξη που αποδέχθηκε εν µέρει την πρόσκληση του Περιφερειάρχη ήταν το 
«Ρεύµα Ανατροπής», το οποίο όµως δεσµεύτηκε µε δελτίο τύπου να στηρίξει το έργο του 
Περιφερειάρχη «όσον αφορά τα ζητήµατα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, κινούµενοι 
πάντοτε στις αρχές της αριστερής παράδοσης». Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό η «Νέα 
Σελίδα» κινείται επί ξηρού ακµής στην νέα περίοδο και προσπαθεί να βρει τον βηµατισµό 
της µε πρώτη δύσκολη εξίσωση το επόµενο Περιφερειακό Συµβούλιο και τις Επιτροπές που 
θα γίνουν στις 1 – 2 και 3 Μαρτίου. 

Ο Δήµαρχος και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ίλιδας αν και είναι 
ένας Δήµαρχος µε πολιτικές καταβολές στον χώρο της κεντροδεξιάς διατηρεί πολύ καλές 
προσωπικές σχέσεις µε τον Περιφερειάρχη, ενώ στην ερχόµενη συνεδρίαση Περιφερειακού 
Συµβουλίου µαζί µε τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης αναµένεται να υποστηρίξουν 
τις εισηγήσεις του λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας και πίεσης για συνεργασία µε 
τον Επικεφαλής της «Μαζί για την Ίλιδα». 
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2. Προφίλ Παρατάξεων 

 

 
v Νέα Σελίδα για την Ίλιδα 

 
 
Η Νέα Σελίδα για την Ίλιδα αποτελεί την µεγαλύτερη παράταξη του Περιφερειακού 

Συµβουλίου. Έπειτα από µια επιτυχηµένη πορεία στην 
αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ίλιδας την 
προηγούµενη πενταετία, η παράταξη κατάφερε να κερδίσει τις 
εκλογές µε τον επικεφαλής της, νυν Περιφερειάρχη. Με το 

επιχείρηµα της σταθερότητας και του εκσυγχρονισµού στην νέα δύσκολη τετραετή, πλέον, 
θητεία έπεισε τους Ιλιδαίους εξασφαλίζοντας 38,6% στον α΄ γύρο των εκλογών και 71% τον 
β΄ γύρο. Στις ερχόµενες συνεδριάσεις έχει φέρει προς εισηγήσεις πολύ καυτά ζητήµατα για 
κάποια εκ των οποίων αναµένει ευρύτερες πλειοψηφίες που να στηρίξουν τις εισηγήσεις όπως 
αυτό της «Λήψης απόφασης για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ αναφορικά µε την λειτουργία 
δοµών και υπηρεσιών της Περιφέρειας για κακοποιηµένες γυναίκες και θύµατα 
ενδοοικογενειακής βία», αλλά σε άλλα αναµένονται σοβαροί κλυδωνισµοί αφού οι δυο 
συνδιοικούσες παρατάξεις έχουν πολύ σοβαρές αντιρρήσεις και πρόκειται να καταψηφίσουν. 
Ο Περιφερειάρχης, πάντως, κάνει προσπάθειες συνεργασίας µε τον Επικεφαλής της Μείζονος 
Μειοψηφίας, τον Επικεφαλής της Μαζί για την Ίλιδα, ευελπιστώντας να τον πείσει να 
συνεργαστούν σταδιακά τουλάχιστον στα κρίσιµα ζητήµατα υποδοµών και αλλαγών, ώστε να 
αποκτήσει µια άνετη πλειοψηφία. 

 
 
 

v Μαζί για την Ίλιδα 

 

 
Η πάλαι ποτέ κραταιά πολυσυλλεκτική παράταξη «Μαζί για την 

Ίλιδα» µε αναφορές στον κεντροδεξιό, δεξιό και κεντρώο χώρο 
πληγώθηκε διπλά σε αυτές τις εκλογές. Αφενός έχασε τα ινία της 
Περιφέρειας Ίλιδας λαµβάνοντας στον πρώτο γύρο µόλις το 32,6% 

των ψήφων, αλλά στον δεύτερο γύρο τα πράγµατα ήταν ακόµη χειρότερα λαµβάνοντας µόλις 
29%. Ο πρώην Περιφερειάρχης το βράδυ του β’ γύρου της εκλογικής διαδικασίας 
παραιτήθηκε αναλαµβάνοντας την ευθύνη για την εκλογική συντριβή, καθώς όπως φάνηκε ο 
ίδιος µετά την προηγούµενη δύσκολη πενταετία δεν κατόρθωσε να πείσει τους κατοίκους της 
Ίλιδας. Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης κατά τα πρώτα δυόµιση χρόνια και πρώην Πρόεδρος 
Περιφερειακού Συµβουλίου κατά τα επόµενα δυόµιση της προηγούµενης περιόδου, πρώτος 
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Περιφερειακός Σύµβουλος σε σταυρούς προτίµησης σε αυτές τις εκλογές ανέλαβε να 
περισώσει την Παράταξη ως νέος Επικεφαλής. Ένας νέος άνθρωπος, ιδιαίτερα αγαπητός µε 
πολύ συγκεκριµένο πολιτικό λόγο µε πολιτικές καταβολές από τον χώρο της κεντροδεξιάς 
φαίνεται πως είναι έτοιµος να προωθήσει την ατζέντα του σε αυτή την αυτοδιοικητική 
περίοδο χωρίς να περιµένει τις επόµενες εκλογές. 

Έχοντας µια παντελώς συµπαγή οµάδα φαίνεται πως αποτελεί τον καθοριστικό 
παράγοντα για να εγκριθούν σηµαντικά έργα και προγράµµατα στην νέα περίοδο, αλλά δεν 
δέχθηκε να συνδιοικήσει και επιφυλάχθηκε σε «κατά περίπτωση συνεργασία για το καλό του 
τόπου». Για την επερχόµενη συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου έχει εκφράσει 
επιφυλάξεις ως προς τους όρους και τις διαδικασίες που έχουν επιλεγεί για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ίλιδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα minifootball, ασκεί έντονη κριτική ως προς 
τα ποσά που προτίθεται να διαθέσει η Περιφέρεια για την µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και έχει κατηγορήσει τον Περιφερειάρχη για 
την µη ξεκάθαρη στήριξη στο θέµα της γνωµοδότησης για την εξόρυξη πετρελαίου και µιας 
µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας. Παράλληλα, ασκεί κριτική για την επιλογή του 
Περιφερειάρχη να διοικήσει µε την παράταξη «Ρεύµα Ανατροπής» που αντιτίθεται στην µισή 
ατζέντα θεµάτων του Περιφερειακού Συµβουλίου. Σε σχόλιό του στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ανέφερε «αν νοµίζουν ότι θα διοικούν µε τους λαϊκιστές που αντιπαλεύουν όλα τα 
σηµαντικά έργα, αλλά ταυτόχρονα θα βάζουµε πλάτη για να είναι και µε τον αστυφύλαξ και µε 
τον χωροφύλαξ είναι γελασµένοι». 

Σε αυτό το σχόλιο έγιναν ιδιαίτερα καυστικές αναφορές από τα τοπικά ΜΜΕ που 
υπενθύµισαν ότι ο ίδιος δεν δέχθηκε να συνδιοικήσει σε αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο 
δίνοντας χώρο στις άλλες παρατάξεις να συνεργαστούν µε τον Περιφερειάρχη, ενώ έµπειρος 
σχολιαστής δηµοσιογράφος έκανε σχόλιο για στρατηγική του επικεφαλής της Μαζί για την 
Ίλιδα ως «στρατηγική ναι µεν συµφωνούµε, αλλά διαφωνούµε» µε σκοπό να διαφοροποιηθεί 
από τον Περιφερειάρχη τον οποίο αντιπολιτεύεται. 

 
 
 

v Ρεύμα Ανατροπής 

 

Η παράταξη που όπως ο Επικεφαλής της είχε προεκλογικά δηλώσει 
«αποτελεί μια Περιφερειακή Παράταξη της Κινηματικής Αριστεράς» έκανε 
την υπέρβαση αποφασίζοντας να συμμετάσχει στην συνδιοίκηση της 
Περιφέρειας, μια απόφαση που έφερε ποικίλες αντιδράσεις. Αφενός έφερε 
γκρίνια γιατί ένας περιφερειακός της Σύμβουλος έλαβε θέση 

Αντιπεριφερειάρχη, αφετέρου γιατί πάντοτε υπήρχαν πολλές και διαφορετικές απόψεις εντός αυτής 
της παράταξης. Ο Επικεφαλής της μετά την απόφαση για συνεργασία με τον Περιφερειάρχη 
βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί μεταξύ των μελών της παράταξής του και η παράταξή του φαίνεται 
να διαφωνεί εσωτερικά διαμορφώνοντας τρία ρεύματα: 1) αυτό που συμφωνεί με την συνεργασία 
με τον Περιφερειάρχη και την ανάληψη θέσης Αντιπεριφερειάρχη, 2) αυτό που συμφωνεί με την 
συνεργασία και την στήριξη, αλλά διαφωνεί με την ανάληψη θέσης Αντιπεριφερειάρχη και 3) αυτό 
που διαφωνεί και με την συνεργασία και με την ανάληψη θέσης ευθύνης. Η παράταξη αυτή 
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αναμένεται να δοκιμαστεί ιδιαίτερα στο ερχόμενο συμβούλιο καθώς Σύμβουλοί της έχουν σηκώσει 
τους τόνους διαμηνύοντας ότι θα καταψηφίσουν τόσο την «Έγκριση προγράµµατος 
χρηµατοδότησης και υλοποίησης της διοργάνωσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος mini 
football», όσο και όλα τα θέµατα της Επιτροπής Οικονοµικών.  
Αυτή η στάση προκάλεσε την δυσαρέσκεια του Περιφερειάρχη, αλλά και του 

Αντιπεριφερειάρχη που προέρχεται από αυτήν την παράταξη. Ο Επικεφαλής του «Ρεύµατος 
Ανατροπής» πάντως φαίνεται ιδιαίτερα προβληµατισµένος και ψυχραµένος µε τον 
Αντιπεριφερειάρχη που προέρχεται από την παράταξή του γιατί οξύνει τα πνεύµατα. Κύκλοι 
από τον Επικεφαλής της παράταξής αυτής αναφέρουν ότι µετά τους πρώτους µήνες 
συνδιοίκηση µε την «Νέα Σελίδα» και την «Πράσινη Επιλογή» αισθάνεται ως µέρος της 
στρατηγικής του Περιφερειάρχη να δηµιουργήσει νέους συσχετισµούς αποσπώντας 
Περιφερειακούς Συµβούλους από τις άλλες παρατάξεις. 
 
 
 
 

v Λαϊκή Πρωτοβουλία 

 

Στο πέρασμα των χρόνων η «Λαϊκή Πρωτοβουλία» διατηρεί 
σταθερά τα εκλογικά της ποσοστά όπως και τις θέσεις της. Έτσι και με 
την απλή αναλογική αρνήθηκε κάθε μορφής στήριξη και συνεργασία με 
οποιονδήποτε στηρίζει το κεφαλαιοκρατικό σύστημα παραγωγής. Ο 
Επικεφαλής της παράταξης σε ραδιοφωνική συνέντευξη πήρε θέση για 
όσα λαμβάνουν χώρα αναφέροντας «εδώ έχουμε το αστείο να 

διαγωνίζονται όλοι αυτοί οι κολαούζοι του συστήματος που δήθεν έχουν διαφορετικές 
ιδεολογικές αφετηρίες και μπρος στην ανάγκη για επιβολή των κεφαλαιοκρατικών όρων 
αναπαραγωγής του ίδιου του συστήματος διαγωνίζονται για το ποιος θα διοικήσει».  

Στο ερχόμενο συμβούλιο έχει δεσμευτεί να φέρει συγκεκριμένες προτάσεις στο 
θέμα για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Περιφέρειας για κακοποιημένες γυναίκες 
και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχει δηλώσει ότι όχι μόνο θα καταψηφίσει τα 
υπόλοιπα, αλλά και θα κάνει ότι μπορεί για να μην περάσουν, καθώς εναντιώνεται σφόδρα 
στο πρόγραμμα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις γνωμοδοτήσεις για ξενοδοχειακή 
μονάδα και εξόρυξη ορυκτού πλούτου από ιδιωτικά κεφάλαια. 
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v Εθνική Κίνηση  

 

Η Εθνική Κίνηση αποτελεί µια παράταξη που κινείται στην άκρα δεξιά µε την 
οποία οι υπόλοιπες παρατάξεις του Περιφερειακού Συµβουλίου δεν έχουν και 
δεν επιδιώκουν να έχουν συνεργασία. Όπως και η Λαϊκή Πρωτοβουλία κρατάει 
µια δική της πολιτική ατζέντα καταψήφισης στα περισσότερα θέµατα. 
Όπως και στην προηγούµενη αυτοδιοικητική περίοδο ο πολιτικός της λόγος 

ταιριάζει περισσότερο στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι λαϊκίστικος και καταγγελτικός. 
Στο ερχόµενο Περιφερειακό Συµβούλιο εκτός των εισηγήσεων για τις συµβάσεις µεταφοράς 
µαθητών και το πρόγραµµα ΕΣΠΑ αναφορικά µε την λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της 
Περιφέρειας για κακοποιηµένες γυναίκες και θύµατα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν 
δηλώσει ότι θα στηρίξουν, για τα υπόλοιπα θέµατα δεν έχουν εκφράσει τις θέσεις τους ακόµη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Πράσινη Επιλογή 

 

Η «Πράσινη Επιλογή» αποτελεί μια νέα παράταξη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου η οποία διαδέχθηκε αυτή της «Πράσινης Ανάπτυξης». Η νέα αυτή 
παράταξη αποτελείται από νέα πρόσωπα στον χώρο της αυτοδιοίκησης και δεν 
είχε κανένα πρόβλημα να αποδεχθεί την πρόταση για συνεργασία με τον 
Περιφερειάρχη, χωρίς όμως να πατά τις αρχές της στα θέματα περιβάλλοντος και 
χωρίς να λαμβάνει κάποια θέση Αντιπεριφερειάρχη.  

Η συνεργασία με την «Νέα Σελίδα» φαίνεται πως πήγαινε καλά μέχρι να δημοσιευτούν τα θέματα 
του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν και τέθηκε στην ημερήσια διάταξη η πρόταση που 
είχε για την υλοποίηση ενός προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική συνείδηση, ωστόσο αυτό 
θεωρήθηκε ως κίνηση για να «χρυσώσει το χάπι» αναφορικά με άλλα θέματα όπως η γνωμοδότηση 
για την κατασκευή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας ή η γνωμοδότηση στο αρμόδιο υπουργείο για 
την εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου. Θέματα τα οποία βρίσκουν κάθετα αντίθετη αυτή την 
παράταξη. Αυτή η παράταξη είναι συμπαγής και δεν φαίνεται πως θα αφήσει να περάσουν αυτές οι 
εισηγήσεις τόσο εύκολα. Φαίνεται πάντως πως αν και είχαν εξ αρχής δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν 
τέτοιες εισηγήσεις, τώρα προσανατολίζονται ακόμη και να παύσουν την συνεργασία τους με τον 
Περιφερειάρχη αν χρειαστεί. 
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Αποτελέσματα εκλογών 2019 

Παράταξη Α’ γύρος Β’ γύρος Έδρες 

Νέα Σελίδα 38,6% 71% 19 

Μαζί για την Ίλιδα 32,5% 29% 16 

Ρεύμα Ανατροπής 10,2% - 5 

Λαϊκή Πρωτοβουλία 8,8% - 5 

Εθνική Κίνηση 5,9% - 3 

Πράσινη Επιλογή 4% - 2 

 
 


