
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθη-
κοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων 
Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφεί-
ων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτη-
ματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων 
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
11.4.2020 έως και 27.4.2020.

2 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-
σμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404 (1)
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθη-

κοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων 

Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γρα-

φείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των 

κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημά-

των του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστη-

μα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-

τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνο-
ϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ 
της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

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

3. Το 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).

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

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 678/9.4.2020 έγγραφο του Έμμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών απευθυνόμενο στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης.

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 203/9.4.2020 έγγραφο της Ένωσης 
Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας απευθυνόμενο στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης.

10. Την από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

11. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 24077/9.4.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο Πρώτο
1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας 

των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς 
και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, 
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των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκα-
ταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο 
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημό-
σιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως 
και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως: 

α) Απαγορεύονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς 
και ο έλεγχος των αρχείων,

β) αναστέλλεται κάθε προθεσμία σχετική με τη μετα-
γραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή 
τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγρα-
φή κάθε συναφούς αξιώσεως.

2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:
α) οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυ-

λακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, 
των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκατα-
στημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και

β) η λειτουργία των ενεχυροφυλακείων σύμφωνα με 
το ν. 2844/2000 (Α’ 220) για μία (1) εργάσιμη ημέρα την 
εβδομάδα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σύμ-
φωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρ-
μόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή 
Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 
που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.

Άρθρο Δεύτερο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποια-

δήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υπο-
θηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, 
Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και 
υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις 
των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων  Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407 (2)
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-

σμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) 
και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76),

β. 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),

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

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

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

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

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

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περι-
ορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών 
καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοί-
ων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων 
στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διά-
στημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 
και ώρα 06:00» (Β’ 944), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23450/7.4.2020 κοινή απόφαση 
των ιδίων Υπουργών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα "Επιβολή 
του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυ-
κλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και 
του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής 
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική 
Επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνο-
ϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 
και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00 (Β’ 944)"» 
(Β’ 1209).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Εσωτερικών με θέμα «Επιβολή του μέτρου του προσω-
ρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
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αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών 
(Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ 
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδί-
ων επίσης Υπουργών (Β’ 1168) και τροποποιήθηκε εκ 
νέου με την υπ’ αρ. 24112/9.4.2020 κοινή απόφαση των 
ιδίων Υπουργών (Β’ 1272).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.3.2020 κοινή από-
φαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών με θέμα «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1081).

5. Την από 8.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 24405/10.4.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των πάσης φύ-

σεως αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και της κυκλοφο-
ρίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας 
πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυ-
χής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λάντζων 
και θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς 
τα νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας, για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια.

Ο περιορισμός της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις 
αεροπορικές συνδέσεις, καθώς και την κυκλοφορία πλοί-
ων και σκαφών του πρώτου εδαφίου που διενεργούνται 
αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση:

α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών προς το νησί της 
μόνιμης κατοικίας τους,

β) των κατοίκων μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα 
νησιά της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία επιτρέ-
πεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους:

(i) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 
μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό 
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

(ii) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμη-
θειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η 
έγκαιρη αποστολή τους.

(iii) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που συμμετέχουν 

σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται 
για υπηρεσιακούς λόγους,

δ) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης 
φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ερευνη-
τών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς 
και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς 
μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορ-
φής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,

ε) του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών για 
μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκό-
ντων τους.

2. Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α) έως και (ε) της 
παρ. 1 αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτι-
κών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των εισιτη-
ρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πι-
στοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβα-
τών στα αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη που επιτελούν 
τη μεταφορά. Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου 
κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύ-
οντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του 
Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή βεβαίωσης μόνιμης 
διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο 
Δήμαρχο ή βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που 
εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

3. α) Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, 
αεροδρομίων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 
καθώς επίσης οι πλοιοκτήτες, διαχειριστές, φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι ταξιδιωτι-
κοί ή ναυτικοί πράκτορες υποχρεούνται να λαμβάνουν 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την εφαρμογή της παρού-
σας, καθώς και των ισχυόντων κάθε φορά υγειονομι-
κών κανόνων για προληπτικούς λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Η Ελ-
ληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές 
Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 
επιβλέπουν την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της 
παρούσας και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή προς 
τον σκοπό αυτό.

β) Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου τετάρτου της υπ’ 
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.3.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 
έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1081), ισχύει αναλόγως για τη 
μεταφορά των επιβατών της παρούσας και εκτελείται με 
μέριμνα του πιλότου ή του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή ή 
του πλοιάρχου. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων 
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δύναται να ενδιαιτείται από ένας (1) επιβάτης και ένα (1) 
μέλος πληρώματος, αντιστοίχως.

4. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν η 
Εύβοια και η Λευκάδα κατά το μέρος που αφορά στις 
αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις αυτών.

5. Οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν για το χρονικό 
διάστημα από τις 11 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 και 
έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.

6. Το πρώτο άρθρο της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/
20.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 944), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23450/7.4.2020 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1209) καταργείται. Η ισχύς 
του δεύτερου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/
20.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 944) παρα-
τείνεται έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2020

ΟΙ Υπουργοι

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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