
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 31 Δεκεµβρίου
2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση
δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευ-
στοποίηση δυνάµει του ν. 3869/ 2010 (Α΄ 130), παράταση
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάµο και Χίο και επέκταση εφαρµογής του µέτρου
του «Μεταφορικού Ισοδύναµου» του ν. 4551/2018»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνεται και έχει ισχύ νό-
µου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως η από 31 Δεκεµβρίου 2018 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου µε τίτλο «Παράταση δυνατότητας εξαίρε-
σης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάµει του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130), παράταση µειωµένων συντελε-
στών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο και
επέκταση εφαρµογής του µέτρου του «Μεταφορικού Ι-
σοδύναµου» του ν. 4551/2018», που δηµοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθµόν 221 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσε-
ως (Τεύχος Α΄).
Συγκεκριµένα, µε τις κυρούµενες διατάξεις επιδιώκεται

να αντιµετωπιστεί η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη συνέχι-
σης και µετά τις 31.12.2018 της προστασίας της κύριας κα-
τοικίας των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων που αι-
τούνται τη ρύθµιση των οφειλών τους δυνάµει του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Ειδικότερα, παρατείνεται επί δύο
(2) µήνες η ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τον ν. 4346/2015
(Α΄ 152), σύµφωνα µε την οποία ο οφειλέτης µπορεί να ζη-
τήσει την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από τη ρευ-
στοποίηση της περιουσίας του, προκειµένου να µην υπάρ-
ξει κενό προστασίας µέχρι την ολοκλήρωση της διαβού-
λευσης µε τους εµπλεκόµενους φορείς και τη θεσµοθέ-
τηση του νέου πλαισίου που θα παρέχει επαρκές επίπε-
δο προστασίας σε οφειλέτες που τη χρειάζονται. 
Επιπλέον, επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί η εξαιρετικά ε-

πείγουσα ανάγκη µετριασµού των δυσµενών συνεπειών
των αυξηµένων προσφυγικών ροών σε νησιά του Αιγαίου,
µε συνέχιση και µετά τις 31.12.2018 της εφαρµογής της
διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 21 του  ν. 2859/2000 (Α΄
248), η οποία προβλέπει µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. 
Τέλος, επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί η εξαιρετικά ε-

πείγουσα ανάγκη επέκτασης, από 1.1.2019, και στον Ά-
γιο Ευστράτιο της πιλοτικής εφαρµογής του Μεταφορι-
κού Ισοδύναµου σε νησιά του Αιγαίου, που θεσπίστηκε
µε το άρθρο 10 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116).

Αθήνα, 24 Iανουαρίου 2019
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της από 31 Δεκεµβρίου 2018 Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου «Παράταση δυνατότητας εξαίρε-
σης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάµει του
ν. 3869/ 2010 (Α΄ 130), παράταση µειωµένων συντελε-
στών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο και
επέκταση εφαρµογής του µέτρου του «Μεταφορικού Ι-
σοδύναµου» του ν. 4551/2018

Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 31 Δεκεµβρίου
2018 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση δυ-
νατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστο-
ποίηση δυνάµει του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), παράταση
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάµο και Χίο και επέκταση εφαρµογής του µέτρου
του «Μεταφορικού Ισοδύναµου» του ν. 4551/2018», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 221 Φύλλο της Εφηµερί-
δας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:



«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας α-
πό τη ρευστοποίηση δυνάµει του ν. 3869/2010 (Α' 130),
παράταση µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο,
Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο και επέκταση εφαρµογής του µέ-
τρου του «Μεταφορικού Ισοδύναµου» του ν. 4551/ 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας

και απρόβλεπτης ανάγκης συνέχισης της προστασίας της
κύριας κατοικίας των υπερχρεωµένων φυσικών προσώ-
πων από τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους δυνάµει
του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), της αντιµετώπισης των συνε-
πειών των προσφυγικών ροών σε νησιά του Αιγαίου µε
παράταση της ρύθµισης της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
2859/2000 (Α΄ 248) και της επέκτασης στον Άγιο Ευστρά-
τιο της πιλοτικής εφαρµογής του µέτρου του «Μεταφορι-
κού Ισοδύναµου» του ν. 4551/2018 σε νησιά του Αιγαίου.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, α-
ποφασίζουµε:

Άρθρο πρώτο
Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από
τη ρευστοποίηση δυνάµει του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η Δεκεµ-
βρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την
28η Φεβρουαρίου 2019».

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η Δεκεµ-
βρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την
28η Φεβρουαρίου 2019».

Άρθρο δεύτερο
Παράταση µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά 

Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο

Στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), ως ισχύει, η
παρ. 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4α ως
εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυ-
νατή η µείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντε-
λεστών του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί ένα
εξάµηνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο, ε-
φόσον:
α) ο µέσος αριθµός των φιλοξενούµενων στα Κέντρα Υ-

ποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκά-
µηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο, υπερ-
βαίνει τη δυναµικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου,
και 
β) πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο

φόρος γίνεται απαιτητός:
αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υ-

ποκείµενο στο φόρο που είναι εγκατεστηµένο στα νησιά
αυτά, 
ββ) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκεί-

µενο στο φόρο, εγκατεστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος
του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείµενο ή

προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγκατε-
στηµένο στα νησιά αυτά, 
γγ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο

στο φόρο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσω-
πο που είναι εγκατεστηµένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια
της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 
Η µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιο-

µηχανικά προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα. 
4α. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης

παραγράφου, ο µέσος ετήσιος αριθµός φιλοξενουµένων
υπολογίζεται ανά εξάµηνο, τον Ιούνιο και Δεκέµβριο κάθε
έτους, µε βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής και της Ελληνικής Αστυνοµίας και υπό την επίβλεψη
υπηρεσίας που θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
για το δωδεκάµηνο που λήγει στο τέλος του προηγούµε-
νου µήνα από την έκδοση της απόφασης. Κατά την πρώτη
εφαρµογή του νόµου, η απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών εκδίδεται έως 31.12.2018, µε βάση στοιχεία της Υ-
πηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνο-
µίας.»

Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄ 116)

Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116), ό-
πως η διάταξη αυτή προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
29 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216), µετά τη λέξη «Αγαθονήσι»,
προστίθεται η φράση «Άγιος Ευστράτιος,».

Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Αθήνα, 31 Δεκεµβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΑΛΕ-
ΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗ-
ΡΟΥ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟ-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑ-
ΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΕΛΕΝΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ»

2



Άρθρο 2

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Iανουαρίου 2019
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Όλ. Γεροβασίλη Ευκλ. Τσακαλώτος

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Ν. Σαντορινιός Αικ. Παπανάτσιου 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ευστ. Γιαννακίδης

Αριθµ. 22/1/2019

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης «Κύρωση της από 31 Δεκεµβρίου 2018 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση δυνατότη-
τας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση
δυνάµει του ν. 3869/ 2010 (Α΄ 130), παράταση µειωµέ-
νων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σά-
µο και Χίο και επέκταση εφαρµογής του µέτρου του
«Μεταφορικού Ισοδύναµου» του ν. 4551/2018»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου προβλέ-
πονται τα ακόλουθα:

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου, από τότε που ίσχυ-
σε, η από 31 Δεκεµβρίου 2018 Πράξη Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου «Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας
κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάµει του
ν. 3869/2010, παράταση µειωµένων συντελεστών Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάµο και Χίο και επέκταση εφαρµογής του µέτρου
του «Μεταφορικού Ισοδύναµου» του ν. 4551/2018».

(άρθρο 1)
Συγκεκριµένα, εισάγονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις:
α. Παρατείνεται έως 28.2.2019 (έληξε 31.12.2018), η

καταληκτική προθεσµία της δυνατότητας υποβολής στο
αρµόδιο δικαστήριο εκ µέρους των οφειλετών, πρότασης
εκκαθάρισης και σχεδίου διευθέτησης οφειλών προκει-
µένου να εξαιρεθούν από την εκποίηση βεβαρηµένου ή
µη µε εµπράγµατη ασφάλεια ακινήτου. Για τους οφειλέ-
τες που θα υπαχθούν στη ρύθµιση κατά το ανωτέρω χρο-
νικό διάστηµα, παραµένει σε ισχύ η δυνατότητα µερικής
κάλυψης από το Ελληνικό Δηµόσιο του ποσού της ορι-
σθείσας µε δικαστική απόφαση µηνιαίας καταβολής, υπό
τις οριζόµενες προϋποθέσεις. (άρθρο πρώτο ΠΝΠ)
β. Παρέχεται η δυνατότητα µε υπουργική απόφαση νέ-

ας παράτασης έως 30.6.2019 (έληξε 31.12.2018), του
µέτρου της εφαρµογής των µειωµένων συντελεστών
Φ.Π.Α. (κατά 30%) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο
και Χίο, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις. 

(άρθρο δεύτερο ΠΝΠ)
γ. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι µεταβατικής ι-

σχύος διατάξεις του ν. 4551/2018 (άρθρο 40 παρ. 2), που
αναφέρονται στην πιλοτική εφαρµογή, για έξι (6) µήνες
από τον Ιανουάριο 2019, του µέτρου του Μεταφορικού Ι-
σοδύναµου στα καύσιµα για τα µνηµονευόµενα νησιά και
προβλέπεται η εφαρµογή του εν λόγω µέτρου και για
τον Άγιο Ευστράτιο.                    (άρθρο τρίτο ΠΝΠ)

2. Ορίζεται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
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Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:

1. Δαπάνη, από την πιλοτική εφαρµογή του µέτρου
του Μεταφορικού Ισοδύναµου στα καύσιµα και για τον
Άγιο Ευστράτιο, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα,                (άρθρο τρίτο ΠΝΠ)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την ανάληψη µέρους του
ποσού της µηνιαίας καταβαλλόµενης δόσης του οφειλέ-
τη ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, από το Ελληνικό
Δηµόσιο, σε περίπτωση υπαγωγής νέων οφειλετών, κα-
τά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2019 έως 28.2.2019 στις
ρυθµίσεις του άρθρου 9 του ν. 3869/2010.

(άρθρο πρώτο ΠΝΠ)
3. Απώλεια εσόδων για το οικονοµικό έτος 2019, ύ-

ψους 16,3 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, από την παρά-
ταση για έξι (6) ακόµα µήνες των µειωµένων συντελε-
στών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο.

(άρθρο δεύτερο ΠΝΠ)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 31 Δεκεµβρίου
2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση
δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευ-
στοποίηση δυνάµει του ν. 3869/ 2010 (Α΄ 130), παράταση
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάµο και Χίο και επέκταση εφαρµογής του µέτρου
του «Μεταφορικού Ισοδύναµου» του ν. 4551/2018»

Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:

1. Δαπάνη, από την πιλοτική εφαρµογή του µέτρου
του Μεταφορικού Ισοδύναµου στα καύσιµα και για τον
Άγιο Ευστράτιο, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα,                (άρθρο τρίτο ΠΝΠ)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την ανάληψη µέρους του
ποσού της µηνιαίας καταβαλλόµενης δόσης του οφειλέ-
τη ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, από το Ελληνικό
Δηµόσιο, σε περίπτωση υπαγωγής νέων οφειλετών, κα-
τά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2019 έως 28.2.2019 στις
ρυθµίσεις του άρθρου 9 του ν. 3869/2010.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Απώλεια εσόδων για το οικονοµικό έτος 2019, ύ-

ψους 16,3 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, από την παρά-
ταση για έξι (6) ακόµα µήνες των µειωµένων συντελε-
στών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο. 

(άρθρο δεύτερο ΠΝΠ)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-

γές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευκλ. Τσακαλώτος Φ. - Φ. Κουβέλης
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