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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας
(ΕΚΑ).

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127863/2-6-2016
απόφασης (ΑΔΑ: 7Ρ8Π4653Ο7- Σ35) για την «Ρύθμιση ζητημάτων και διαδικασιών που απορρέουν
από την λύση και εκκαθάριση του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»», ως προς
την πληρωμή των παγίων και τρεχουσών δαπανών της εκκαθάρισης.

3

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης
προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς
και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 120/01/510313/Σ.94
(1)
Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας
(ΕΚΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 17/1974 «Περί Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α' 236).
β. Της παρ. 1α του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 131).
γ. Της περιπτ. 4 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/
2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Αρ. Φύλλου 683

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
δ. Του ν. 4184/2013 «Συμφωνία Αντιπροσώπων των
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με
την Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» (Α΄ 191).
ε. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
στ. Της υπ' αριθμ. Φ. 120/1/135291/Σ. 100/2.10.2004
απόφασης ΥΕΘΑ «Περί Κυρώσεως των Κανόνων Ασφαλείας NATO».
2. Την υπ' αριθμ. «214/2016» Εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του ΕΚΑ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε.
1. Την κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας
(ΕΚΑ), που συντάχθηκε από το ΓΕΕΘΑ/Ε' ΚΛΑΔΟ.
2. Την κατάργηση του ΕΚΑ/Ιουν. 2004/ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ/
ΔΑΑ, ο οποίος είχε κυρωθεί με τη Φ. 120/6/200994/Σ.
1691/08.6.2004/απόφαση ΥΕΘΑ.
3. Τη μη δημοσίευση και ανάρτηση του κυρούμενου
Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο
Πρόγραμμα Διαύγεια, αντίστοιχα, για λόγους εθνικής
ασφάλειας.
4. Την έναρξη ισχύος του ΕΚΑ, τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας εγκριτικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(2)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 127863/2-6-2016
απόφασης (ΑΔΑ: 7Ρ8Π4653Ο7- Σ35) για την
«Ρύθμιση ζητημάτων και διαδικασιών που απορρέουν από την λύση και εκκαθάριση του "Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε."»,
ως προς την πληρωμή των παγίων και τρεχουσών
δαπανών της εκκαθάρισης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005,
β) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει. (ΦΕΚ
192 Α'),
γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116).
δ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση των Υπουργείων...
Μετονομασία... του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης...» (Α' 208).
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/ Α'), όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α').
η) του άρθρου 2 του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α' 50/28-2-2014),
με το οποίο καταργείται ο «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ) και τίθεται σε καθεστώς
εκκαθάρισης καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 2
του ν. 4242/2014 σύμφωνα με την οποία «Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για τη διενέργεια
των εκκαθαρίσεων, τις αμοιβές των εκκαθαριστών, την
κάλυψη των στενών λειτουργικών δαπανών των εκκαθαρίσεων σε περίπτωση μη κάλυψης τους από το προϊόν
της εκκαθάρισης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λύση
και εκκαθάριση της «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε.».
θ) του άρθρου 12 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ125 Α'), σύμφωνα με το οποίο απαλείφεται το β' εδάφιο της παραγρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α').
ι) της απόφασης του Πρωθυπουργού με αρ. Υ29 (ΦΕΚ
Β' 2168/9-10-2015), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
2. Την υπ' αριθμ. 10932/ΔΙΟΕ 225 (ΦΕΚ Β' 691/19-3-2014)
απόφαση ορισμού εκκαθαριστή του καταργηθέντος και

Τεύχος Β’ 683/27.02.2018

τεθέντος σε εκκαθάριση «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ), κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 2 ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α' 50/28-2-2014), καθώς
και την υπ' αριθμ. 1935/9-1 -2015 (ΦΕΚ Β' 83/19-1-2015)
απόφαση τροποποίησής της.
3. Την υπ' αριθμ. 126186/7-12-2015 (ΦΕΚ Β' 2626/
7-12-2015) απόφαση αντικατάστασης και ορισμού του
εκκαθαριστή της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε. Α.Ε.)».
4. Την υπ' αριθμ. 127863/2-6-2016 απόφαση (ΑΔΑ:
7Ρ8Π4653Ο7- Σ35) για την «Ρύθμιση ζητημάτων και διαδικασιών που απορρέουν από την λύση και εκκαθάριση
του "Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε."
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν των ορισθέντων στην
υπ' αριθμ. πρωτ. 127863/2-12-2016 κοινή υπουργική
απόφαση τροποποιούμενη απόφαση, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την παρ. 6 της με αριθμ. πρωτ.
127863/2-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των δαπανών της
εκκαθάρισης από τα ταμειακά διαθέσιμα της υπό εκκαθάριση εταιρείας, αυτές θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν εγκρίσεως
της έκθεσης πεπραγμένων της παρ. 5 στοιχ. ι, από τον
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, έναντι της αξίας της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του άρθρου 2 παράγραφος 3 και 4 του ν. 4242/2014. Το ανώτερο όριο του ποσού
που θα καταβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ισόποσο
της αξίας της περιουσίας αυτής. Η καταβολή του εν λόγω
ποσού θα γίνει στον εκκαθαριστή με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των παγίων και τρεχουσών δαπανών της
εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις δημοσιολογιστικές διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως ισχύει. Ως
δικαιολογητικά πληρωμής θεωρούνται η υποβληθείσα
από τον εκκαθαριστή έκθεση πεπραγμένων της παρ. 5
στοιχείο ι, η έγκριση της από τον Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, και η παρούσα απόφαση. Το ανωτέρω
καταβληθέν ποσό θα αποτυπωθεί ως έσοδο στον Απολογισμό - Ισολογισμό της υπό εκκαθάριση εταιρείας και
θα συνυπολογισθεί στο τελικό προϊόν της εκκαθάρισης.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 127863/2-6-2016
απόφαση (ΑΔΑ: 7Ρ8Π4653Ο7- Σ35) με ΦΕΚ 3953/Β΄/
9-12-2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/ 61840/5094/4171/240
(3)
Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη
γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
β. Του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών... ».
γ. Του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ. Του π.δ/τος 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
ε. Του π.δ/τος 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
στ. Την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696/Β΄/15.11.2016).
ζ. Του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για
προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/
Α΄/20.07.2017), ιδίως της παραγράφου 7.
η. Του ν.δ/τος 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 90/Α΄/27.03.1974).
2. Το αριθμ. 32096/18-1-2018 έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τον καθορισμό
της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που
επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής
προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993,
καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:
Τα ακόλουθα σχετικά με τη διαδικασία επιβολής και
είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη
γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων
του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, η οποία εφεξής για λόγους
συντομίας θα αναφέρεται ως Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), καθώς
και τις αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης του προστίμου.
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Άρθρο 1
Σκοπός προστίμου
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση για
διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 η
ΕΔΠΠΙ επιβάλλει το πρόστιμο της παρ. 7 του άρθρου 66Ε
ν. 2121/1993 που έχει απειληθεί στους παραβάτες, οι
οποίοι είναι εφικτό να εντοπιστούν, σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία.
Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή
1. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση της παράβασης
είναι η ΕΔΠΠΙ.
2. Για τη διενέργεια των ελέγχων η ΕΔΠΠΙ συνεπικουρείται από το προσωπικό του ΟΠΙ, το οποίο διατίθεται
ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του ΟΠΙ.
Άρθρο 3
Διαδικασία επιβολής προστίμου
1. Η ΕΔΠΠΙ διαπιστώνει τη συμμόρφωση ή μη με την
απόφασή της για απομάκρυνση περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης εντός της τεθείσας προθεσμίας μετά
από σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η ίδια, όπου
αναφέρονται όλα τα αναγκαία για τον καθορισμό της
παράβασης στοιχεία και ιδίως το είδος της παράβασης
και η χρονολογία διαπίστωσής της. Η έκθεση ελέγχου
αποτελεί τη βεβαίωση της παράβασης. Η ΕΔΠΠΙ κοινοποιεί τη βεβαίωση της παράβασης στον παραβάτη και
τον καλεί για υποβολή γραπτών απόψεων εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας η ΕΔΠΠΙ εκτιμά τις
τυχόν υποβληθείσες απόψεις και εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση επιβολής προστίμου. Το πρόστιμο υπολογίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΔΠΠΙ για
διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου της
παρ. 6 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993.
2. Στην απόφαση αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση
κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή η
επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας, αν είναι νομικό
πρόσωπο, το ποσό του προστίμου, η αιτία καταβολής,
καθώς και ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού υπέρ του οποίου πιστώνονται τα έσοδα από το εν λόγω πρόστιμο, ο
οποίος είναι ο 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».
3. Η διαδικασία του παρόντος μπορεί να επαναληφθεί
και σε περίπτωση εκ νέου διαπίστωσης μη συμμόρφωσης.
4. Η κοινοποίηση απόφασης της επιβολής προστίμου
πραγματοποιείται εφόσον:
α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα
με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή
β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
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Απόφαση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή
θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής,
εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα
ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η
ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη
θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημέρα αποστολής
της συστημένης επιστολής.
Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παρούσας,
η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά
την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική
ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του παραβάτη, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος
χρόνος παραλαβής της.
Άρθρο 4
Διαδικασία είσπραξης προστίμου
1. Ο παραβάτης καλείται να καταβάλει το πρόστιμο
με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
της επιβολής του προστίμου. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου, αυτό
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
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2. Η απόφαση επιβολής προστίμου της ΕΔΠΠΙ αποτελεί
τη βεβαίωση του οικείου προστίμου και συνιστά τον νόμιμο τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.δ. 356/1974. Προς
τον σκοπό αυτό συντάσσεται από την ΕΔΠΠΙ ο σχετικός
χρηματικός κατάλογος, ο οποίος αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με την απόφαση επιβολής προστίμου.
Άρθρο 5
Προσφυγή
Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας δύναται να ασκείται διοικητική
προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Η προσφυγή αυτή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών
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