
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επι-

κράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέ-

ρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙ-

ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα» (Α’ 48),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

στ. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ια. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ιβ. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7),

ιγ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιδ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιε. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

ιστ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιζ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιη. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ιθ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

κ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

κα. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

κγ. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

κδ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κε. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),
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κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

κζ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

κη. της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 
Συρίγο» (Β’ 33),

κθ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

λ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099),

λα. της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β’ 35),

λβ. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» 
(Β’ 2607),

λγ. της υπ’ αρ. 4252/30.8.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996),

λδ. της υπ’ αρ. 317/22.9.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383) και

λε. της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β’ 3788). 

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).

3. Την από 4.1.2022 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κανόνων χορήγησης 
πιστοποιητικού νόσησης και αναρρωτικής άδειας λόγω 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, λαμβανομένης 
υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης 
της Χώρας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.359/4.1.2022 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/

29.12.2021 (Β’ 6290) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 ως 
προς τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού νόση-
σης, τροποποιείται το έκτο εδάφιο ως προς την ημερο-
μηνία και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηρι-
ακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 
πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγι-
κού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταί-
ων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρή-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήπο-
τε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίω-
σης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από 
εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περι-
λαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό 
αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Ο αυτο-
διαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό 
COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστη-
ριότητας και βεβαιώνεται είτε στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα self-testing.gov.gr, είτε στην ειδική πλατφόρμα 
edupass.gov.gr της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ/4/1.10.2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558), είτε μέσω της 
ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας για COVID-19. Το πιστο-
ποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός 
δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετι-
κό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετι-
κού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Η ισχύς του πιστοποι-
ητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά 
από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό 
έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. 
Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από 
τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστη-
ριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
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COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκα-
τόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό 
έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς 
των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 
1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστη-
ριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Ο 
πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια 
αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια 
αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονο-
ματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται 
στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματο-
ποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη 
μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία 
(1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητι-
κό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την 
ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω 
της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 κατόπιν 
αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, 
τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή 
το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλε-
κτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 
του ν. 4816/2021 Covid Free GR, δια της σάρωσης του 
κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσω-
πίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη 
των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθη-
κεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή 
του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 
182 του ν. 4876/2021. Η επαλήθευση των ως άνω στοιχεί-
ων μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του ένατου εδαφίου 
μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free 
GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης 
του κωδικού QR του εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό 
που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο 
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου».

β) Προστίθεται νέα παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργα-

σία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφω-
να με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, 
αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους 
υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακο-
στού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α’ 83)». 

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και 
τις 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6.00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Παιδείας
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Παιδείας Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Εργασίας και  Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας Προστασίας του Πολίτη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού  Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δικαιοσύνης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης  Υφυπουργός Ψηφιακής
και Ασύλου Διακυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υποδομών Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Επικρατείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   




