
 

 

 ΠΟΛ.1195/14.9.2011  
Ρύθµιση θεµάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης 
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο  
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παρ. 8, 9 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α') µε θέµα 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου - Ρυθµίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων 
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 
 
2. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α'). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Π.∆. 63/2005, ΦΕΚ Α' 98). 
 
4. Τις διατάξεις των Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών» και 189/2009 «Καθορισµός και Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221). 
 
5. Την άµεση και κατεπείγουσα ανάγκη της Υπηρεσίας για την υλοποίηση του 
ανωτέρω έργου. 
 
6. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ∆ηµοσίου, 
η οποία δεν µπορεί να προσδιορισθεί,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1  
Υλοποίηση του έργου 
 
Καθορίζεται ο τρόπος εφαρµογής των οριζοµένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου 
της § 9 άρθρου 18 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε στο άρθρο 9 του ν.δ. 356/1974 
(ΚΕ∆Ε), οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
υλοποίηση αυτών. 
 
Άρθρο 2  
Περιγραφή του έργου 
 
Το έργο θα ανατίθεται, βάσει συµβάσεων, οι οποίες θα συνάπτονται από τους 
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών, στις οποίες είναι βεβαιωµένες οι ληξιπρόθεσµες 
ανείσπρακτες οφειλές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, 
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10- 7-2007) και του 
Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010). 
 
Οι οριζόµενοι ως ανάδοχοι σύµφωνα µε τα παραπάνω αναλαµβάνουν την υποχρέωση 
να ερευνούν διεξοδικά τα δεδοµένα συγκεκριµένων υποθέσεων οφειλετών του 



 

 

 ∆ηµοσίου µε χρέη βασικής οφειλής, κατά προτίµηση άνω των 150.000 ευρώ, µε 
σκοπό τον εντοπισµό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν 
δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν µεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια 
τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων 
που µεταβιβάστηκαν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 479 
και 939 ΑΚ, περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους µε χρηµατικούς 
πόρους του υπόχρεου, εικονικών µεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών 
λογαριασµών στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό κ.λπ., να υποδείξουν πρακτικές και να 
παράσχουν εξειδικευµένες κατά περίπτωση νοµικές συµβουλές µε σκοπό την 
αξιοποίηση των παρεχοµένων πληροφοριών. 
 
Οι παραπάνω πληροφορίες αξιολογούνται ως καλύπτουσες το σκοπό της ανάθεσης 
και εκπλήρωσης των όρων του έργου µόνον όταν αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία 
δεν είναι ήδη γνωστά στην υπηρεσία. 
 
Άρθρο 3 
Ανάδοχοι και ασυµβίβαστα αυτών 
 
Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόµου ανάδοχοι δύνανται να 
ορίζονται ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες 
αυτών. 
 
Ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού δεν επιτρέπεται να σχετίζεται µε οποιονδήποτε 
τρόπο µε την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη ούτε να αναλαµβάνει υποθέσεις 
του για διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών µετά την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 
 
Ο ανάδοχος, εφόσον είναι εταιρεία, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
υπηρεσία συγκεκριµένα το διατιθέµενο προσωπικό του ονοµαστικά, µε πλήρη 
στοιχεία και ΑΦΜ αυτών, µε αναφορά των ειδικοτήτων και της εµπειρίας καθενός 
βάσει υποβαλλόµενων βεβαιώσεων αυτής (της εταιρείας) και βιογραφικών 
σηµειωµάτων αυτών. 
 
Τα ίδια ως άνω άτοµα θα αµείβονται και θα ασφαλίζονται αποκλειστικά και µόνο από 
τον ανάδοχο. 
 
Οι λοιποί ανάδοχοι υποχρεούνται οµοίως στην υποβολή αντίστοιχων τίτλων και 
πιστοποιητικών. 
 
Άρθρο 4  
∆ιεκπεραίωση της διαδικασίας 
 
1. Η επιλογή των οφειλετών θα γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: οι προϊστάµενοι 
των αρµοδίων για τη λήψη µέτρων υπηρεσιών εισηγούνται προς την Επιχειρησιακή 
Μονάδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων για τις 
υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης. Η Επιχειρησιακή Μονάδα συγκεντρώνει και 
αξιολογεί τις υποθέσεις και ενηµερώνει τους προϊσταµένους των ως άνω υπηρεσιών 
για τη συνέχιση της περαιτέρω διαδικασίας. Η Επιχειρησιακή Μονάδα έχει το 
δικαίωµα να προσθέτει και υποθέσεις πέραν αυτών που της έχουν γνωστοποιηθεί από 
τις Υπηρεσίες. 



 

 

 Επί πλέον για την επιλογή των υποθέσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κριτήρια 
παλαιότητας της οφειλής, βαθµού επισφάλειας της είσπραξης, πληρότητας λήψης των 
ληφθέντων µέτρων και άλλων κατά την κρίση της αρµόδιας Αρχής. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωµένες ανείσπρακτες οφειλές σε περισσότερες από 
µία Υπηρεσίες, η υπόθεση θα ανατεθεί από την Επιχειρησιακή Μονάδα στην 
Υπηρεσία που κίνησε πρώτη τη διαδικασία. 
 
2. Η Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος, 
καλεί µε ανακοίνωσή της τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 
συµµετοχή τους στη διαδικασία που περιγράφεται µε την παρούσα. Κατά την πρώτη 
εφαρµογή, η κλήση των ενδιαφεροµένων γίνεται εντός µηνός από την ισχύ της 
απόφασης αυτής. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος συντάσσεται κατάσταση 
από την Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης στην οποία περιλαµβάνονται όσοι 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται µε την 
ανακοίνωση. Οι υποθέσεις που επιλέγονται από την Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα 
Είσπραξης ότι πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτες προς περαιτέρω έρευνα κατανέµονται 
ανά ∆.Ο.Υ. ή Τελωνείο και υποδεικνύεται από την ίδια υπηρεσία ο ανάδοχος που θα 
αναλάβει την έρευνα. Στη συνέχεια, οι υποθέσεις παραπέµπονται στις αρµόδιες 
∆.Ο.Υ. ή Τελωνεία για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
3. Οι ανάδοχοι προσέρχονται στη συνεργαζόµενη υπηρεσία ή υπηρεσίες µετά τη 
σύναψη της σύµβασης και, αφού παρουσιάσουν στον Προϊστάµενο της αρµόδιας 
υπηρεσίας τα στοιχεία της νοµιµοποίησής τους, παραλαµβάνουν αντίγραφα των 
φακέλων του οφειλέτη ή των οφειλετών µε την υπόθεση ή υποθέσεις που τους 
ανατίθενται. Αρµόδια υπηρεσία θεωρείται αυτή η οποία επιµελείται την είσπραξη της 
οφειλής. Αν υπάρχει βεβαιωµένη οφειλή του ίδιου οφειλέτη σε περισσότερες από µία 
αρµόδιες υπηρεσίες, οι ανάδοχοι υποχρεούνται για την παραλαβή των αντιγράφων 
των αντίστοιχων φακέλων από κάθε µία από αυτές. 
 
4. Οι παραπάνω ενέργειες αναφέρονται σε σχετικό πρακτικό που συντάσσεται και 
χρονολογείται µε επιµέλεια του Προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας κατά τα 
ανωτέρω και προσυπογράφεται από αυτόν, από τον ανάδοχο και από τον Επιθεωρητή 
που εποπτεύει την υπηρεσία. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών κοινοποιούνται 
στην αρµόδια για την πληρωµή του αναδόχου Κεντρική Υπηρεσία. 
 
5. Οι ανάδοχοι, πλέον των στοιχείων που τους κοινοποιούνται από το ∆ικαστικό 
Τµήµα βάσει του τηρουµένου φακέλου και αυτών στα οποία έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 18 ν. 4002/2011 που 
προαναφέρθηκε, δύνανται επίσης να αιτούνται αιτιολογηµένα τη διάθεση πρόσθετων 
στοιχείων όπως: 
 
I. Τη χορήγηση αντιγράφων των εκθέσεων ελέγχου βάσει των οποίων βεβαιώθηκαν 
οι ανείσπρακτες εξ ολοκλήρου ή µερικά οφειλές, καθώς και των συνοδευόντων αυτές 
εγγράφων και πληροφοριακών στοιχείων. 
 
II. Τη χορήγηση αντιγράφων των καταλόγων βεβαίωσης ανείσπρακτων οφειλών εξ 
ολοκλήρου ή µερικά είτε ως αποτέλεσµα των παραπάνω ελέγχων είτε εξ αιτίας άλλων 
λόγων. 
 
III. Τη χορήγηση των τηρουµένων ηλεκτρονικών αρχείων από τη ΓΓΠΣ που αφορούν 



 

 

 είτε σε στοιχεία εφαρµογής του µητρώου είτε σε άλλες εφαρµογές (π.χ. ηλεκτρονική 
υποβολή δηλώσεων, συγκεντρωτικών καταστάσεων κλπ). Το συγκεκριµένο αίτηµα 
υποβάλλεται στη ΓΓΠΣ δια του Προϊσταµένου της υπηρεσίας. 
 
IV. Τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν είτε ύστερα από 
δικαστική αµφισβήτηση του τύπου ή της ουσίας των βεβαιωτικών πράξεων είτε 
ύστερα από προσβολή διαδικαστικών πράξεων εκτέλεσης. 
 
V. Κάθε άλλου στοιχείου σχετιζοµένου µε το ανατεθειµένο σε αυτούς έργο του 
οποίου δύνανται νόµιµα να λαµβάνουν γνώση. 
 
Η διάθεση στον ανάδοχο των παραπάνω στοιχείων καταγράφεται σε ειδικά 
τηρούµενο Βιβλίο. 
 
Άρθρο 5 
Υποχρέωση τήρησης του φορολογικού απορρήτου 
 
Η πρόσβαση του αναδόχου στα στοιχεία των οφειλετών περιορίζεται αυστηρά στην 
έκταση που επιτρέπουν οι οικείες διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου, όπως 
ισχύουν. 
 
Όσοι µε οποιαδήποτε ιδιότητα συµπράττουν στην εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 85 του ΚΦΕ και των άρθρων 46 και 51 του ν.3842/2010, όπως ισχύουν, και 
για το λόγο αυτό λαµβάνουν γνώση απόρρητων φορολογικών στοιχείων, 
υποχρεούνται να τηρούν το φορολογικό απόρρητο και, σε αντίθετη περίπτωση, 
υπόκεινται στις ποινές της παραγράφου 7 του άρθρου 85 του ΚΦΕ και των 
παραγράφων 5 του άρθρου 46 και 7 του άρθρου 51 του ν.3842/2010. 
 
Άρθρο 6  
Υποχρέωση εχεµύθειας 
 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται µε απόλυτη εχεµύθεια κάθε 
πληροφορία σχετική µε το έργο που του ανατίθεται. Κάθε απασχολούµενος ή καθ' 
οιονδήποτε τρόπο εµπλεκόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το έργο βαρύνεται οµοίως µε 
την ανωτέρω υποχρέωση. 
 
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (σε οποιαδήποτε µορφή) που προέρχονται από 
υπηρεσία του Υπουργείου και θα περιέλθουν στην αντίληψη του αναδόχου κατά την 
υλοποίηση του έργου του θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την 
εκτέλεση της παρούσας απόφασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε 
τρίτα πρόσωπα. 
 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο 
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Άρθρο 7 
Υποχρέωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 



 

 

 Οι διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 
περιλαµβανοµένων εκείνων που προβλέπουν υποχρέωση γνωστοποίησης των 
τηρούµενων αρχείων στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
έχουν εφαρµογή στα θέµατα που ρυθµίζονται από την παρούσα απόφαση. 
 
Άρθρο 8  
Περάτωση του έργου 
 
Η περάτωση του έργου συντελείται µε σύνταξη σχετικής έκθεσης από τον ανάδοχο, 
ξεχωριστά για κάθε ανατεθείσα υπόθεση, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι 
πραγµατοποιηθείσες ενέργειες µε χρονολογική αναφορά, τα χρησιµοποιηθέντα µέσα 
και πληροφορίες και τα πρόσωπα που διεκπεραίωσαν το έργο. Η έκθεση καταλήγει 
µε την υποβολή συµπερασµάτων τα οποία ενδεικτικά δύνανται να είναι τα εξής: 
 
I. Η περιγραφή των ενεργειών της υπηρεσίας σχετικά µε την υπόθεση. 
 
II. Η διαπίστωση ενεργειών εµπλεκοµένων προσώπων, όπως συνδίκων πτώχευσης, 
πάσης φύσεως εκκαθαριστών, υπαλλήλων πλειστηριασµού, δικαστικών επιµελητών 
κ.λπ., οι πράξεις ή παραλείψεις των οποίων απέβησαν αντικειµενικά σε βάρος των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 
 
III. Η διαπίστωση δυνατοτήτων των οποίων δεν έγινε ούτε δύναται να γίνει χρήση 
(π.χ. λόγω παρέλευσης των σχετικών προθεσµιών). 
 
IV. Η παροχή πληροφοριών κατά τα οριζόµενα στη σύµβαση. Εφόσον προκύπτει 
πιθανότητα είσπραξης, θα προσδιορίζεται κατά τη µέγιστη δυνατή προσέγγιση το 
ποσόν αυτής βάσει τεκµηριωµένης αιτιολόγησης. (π.χ. Είναι διαφορετική η 
αποτίµηση της είσπραξης βάσει πλειστηριασµού ενός ακινήτου πολλαπλώς 
βεβαρηµένου από ένα άλλο το οποίο δεν έχει βάρη. Σε περίπτωση εγγεγραµµένων 
βαρών πρέπει πάντως να ελέγχεται τυχόν απόσβεση αυτών). 
 
∆εν είναι επιδεκτική αποτίµησης είσπραξης υπόδειξη ακινήτου µε νοµικά 
ελαττώµατα, ενώ παράλληλα η υπόδειξη για άσκηση αγωγής κατά τις διατάξεις περί 
καταδολίευσης δανειστών αποτιµάται ως παροχή έργου µόνον όταν υποβάλλεται 
εντός των νοµίµων προθεσµιών και συνοδεύεται από σχέδιο πραγµατικής και νοµικής 
τεκµηρίωσης της αγωγής. 
 
Επισηµαίνεται ότι τυχόν αρνητικές συνέπειες λόγω έναρξης και συνέχισης 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από την αρµόδια υπηρεσία σε βάρος ακίνητης 
περιουσίας µε νοµικά ελαττώµατα υποδειχθείσης από τον ανάδοχο βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνον αυτόν. 
 
Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει βεβαιωµένα χρέη σε περισσότερες της µιας 
αρµόδιες υπηρεσίες, συντάσσεται ενιαία έκθεση και υποβάλλεται σε κάθε µία από 
αυτές. 
 
Άρθρο 9  
Αµοιβή 
 
1. Ο ανάδοχος δικαιούται αµοιβής για κάθε µία από τις αναληφθείσες υποθέσεις µετά 



 

 

 τη λήξη της σύµβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής που θα συναφθεί εν συνεχεία 
της παρούσης και αφού προηγουµένως ελεγχθούν και εγκριθούν τα δικαιολογητικά 
πληρωµής από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία. 
 
2. Η αµοιβή διαµορφώνεται ανά υπόθεση κλιµακούµενη κατ' αύξουσα διαβάθµιση ως 
οι κατωτέρω περιοριστικά αναφερόµενες τρεις (3) περιπτώσεις: 
 
α. Η υπόθεση περατώνεται µε τη διαπίστωση αδυναµίας ευρέσεως επί πλέον 
υποχρέων ή συνυποχρέων και περιουσιακών στοιχείων αυτών ή παροχής κάθε 
πληροφορίας σχετικής µε το υπό εξέταση θέµα. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται 
πάγια αποζηµίωση 200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
 
β. Η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσµατος, πλην όµως 
παρέχονται στην υπηρεσία πληροφορίες χρήσιµες κατά τη διεξαγωγή µελλοντικών 
ελέγχων και την περαιτέρω επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων που θα προκύψουν 
συνεπεία αυτών. 
 
Η υπαγωγή του περιεχοµένου των παρεχοµένων πληροφοριών στις ανωτέρω 
τιθέµενες προϋποθέσεις εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση των αρµοδίων 
οργάνων του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζηµίωση 500 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
 
γ. Η υπόθεση περατώνεται µε την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσµατος ή την πλήρη 
διασφάλιση της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζηµίωση 
1.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
 
3. ∆ικαιολογητικά πληρωµής συνιστούν το πρακτικό του άρθρου 4, η έκθεση του 
αναδόχου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 και αιτιολογηµένη έκθεση του 
Προϊσταµένου της κατά τα ανωτέρω αρµόδιας ή αρµοδίων υπηρεσιών 
προσυπογραφόµενη από τον εκάστοτε αρµόδιο οικονοµικό Επιθεωρητή, µε την οποία 
θα υποδεικνύεται η υπαγωγή του έργου σε µία και µόνο από τις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις. 
 
Άρθρο 10 
∆ιάρκεια 
 
Η διάρκεια των συµβάσεων που συνάπτονται βάσει της παρούσας απόφασης ορίζεται 
σε έξι (6) µήνες, δυνάµενη να παραταθεί µε νέα απόφαση. 
 
Άρθρο 11  
∆ικαιώµατα του ∆ηµοσίου 
 
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να τηρήσουν πιστά τους όρους της απόφασης και να 
πάρουν όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα, ώστε να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους. 
 
 Το ∆ηµόσιο επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να προκαλεί µονοµερώς την ανατροπή 
συµβάσεων που συνάπτονται βάσει της παρούσας απόφασης, όταν αυτό κρίνεται 
σκόπιµο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του. Στην περίπτωση αυτή το ∆ηµόσιο 
υποχρεούται να παράσχει αµοιβή στον ανάδοχο κατ' αναλογία του έργου που έχει 



 

 

 εκτελεστεί. 
 
Άρθρο 12 
 
Η παρούσα απόφαση επέχει θέση µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους 
των Υπηρεσιών µόνο για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 2011 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  


