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30 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A΄ 66)
(Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
και άλλες διατάξεις)
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) που
έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι
επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για
τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Projects of Common Interest (PCI).».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας της
περίπτωσης β΄ και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος
επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄
του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε
0.6.».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, για την
έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή
λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Ειδικά για
την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσμία της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 2
του άρθρου 3 και η προθεσμία της περίπτωσης δ) της
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παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 μειώνεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. Οι προθεσμίες
αυτές εκκινούν από την υποβολή από τον φορέα της
επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούμενη άδεια ή
έγκριση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως
άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των ζητούμενων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 1, η αρμοδιότητα έκδοσης
κάθε άδειας μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ο οποίος, μετά από εισήγηση της Γενικής
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε
αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας
υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις, είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός.».
5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων
σύμφωνα με την παράγραφο 4 συνιστά επιβαρυντική
περίσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για την επιβολή
πειθαρχικής ποινής τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο όσο
και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόμου
ως το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.
6. Στο άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε
μια από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τη συνδρομή
των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού αυτής ως Στρατηγικής Επένδυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής
και αποκλείεται η αναδρομική ισχύς μεταγενέστερων
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τον υπόχρεο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος πληρότητας
ή νομιμότητας.
ζ. «Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό
σύστημα καταχώρισης - αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζουν.
η. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: ο ιστότοπος στον οποίο
πραγματοποιείται η δημοσίευση καταχωριστέας πράξης,
στοιχείου ή δήλωσης, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτεί εμπορική δημοσιότητα.
θ. «Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα»: το σύστημα
διασύνδεσης των Κεντρικών και Εμπορικών Μητρώων
και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών - Μελών (ΒRIS).
ι. «Διαλειτουργικότητα»: η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «Μόνο Άπαξ».
ια. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες στις
οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ.
και πραγματοποίησης της εμπορικής δημοσιότητας των
πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που καταχωρούνται
σε αυτό.
ιβ. «Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ»: το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και
δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και
Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
ιγ. «Πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καταχωρίζει
και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος
συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει
συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.
ιδ. «Πιστοποιημένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος
συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας
Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την
αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών
που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νομιμότητας των
καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτών αποτελούν
αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και
για κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή
των υπόχρεων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν:
α. την προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις αρμοδιότητα δημοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών
μητρώων με σκοπό άλλον από αυτόν της εμπορικής
δημοσιότητας.
β. τη δυνατότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα
μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα
προβλεπόμενα στον ν. 4497/2017 (A΄ 171).
Άρθρο 86
Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον
ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
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β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται
στον ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται
στον ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012
(Α΄ 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196)
(στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο
πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016
(Α΄ 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999
(Α΄ 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784
ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που
προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ
L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην
ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της
στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και
έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν
στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L
169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν
στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε
τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ΄,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν
την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή
και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά
πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και
με σκοπό το κέρδος:
α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά
σύνηθες επάγγελμα, ή
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν
στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω
οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της
εργασίας τρίτων προσώπων,
γ. επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών προσώπων
υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόμο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο
στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των
προηγουμένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι
πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και
συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του
θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12)
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η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάμενο της
αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου και τα πρόστιμα
επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Επιμελητήριου η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα πρόστιμα βεβαιώνονται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν
εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν μέρει
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%).
Το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να
επιβάλει και με αυτοματοποιημένο τρόπο πρόστιμα
στους υπόχρεους.
Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ και με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότερα τα
ειδικότερα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου
ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η
διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το
ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 115
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. Τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955.
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 170 και τα άρθρα 172175 του ν. 4548/2018.
γ. Το άρθρο 42 του Εμπορικού νόμου.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018
τροποποιείται ως εξής:
«1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη
διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που
έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 107.».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
238 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) οι λέξεις «εντός εξαμήνου
από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «έως την 31η Δεκεμβρίου 2019».
Άρθρο 116
1. Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας,
Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται
πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής.
2. Όπου γίνεται αναφορά στον ν. 3419/2005 νοείται
ο παρών νόμος από την έναρξη ισχύος του, καταργουμένου του ν. 3419/2005 από τα άρθρα 1 έως 12 και 14
έως 18.
3. Όπου γίνεται αναφορά στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών σχετικά με την καταχώριση ή μη των κατα-
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στατικών των Αστικών Συνεταιρισμών, καταργείται και
στο εξής αρμόδια είναι η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία ανήκει ο
υπόχρεος.
Η ισχύς των άρθρων 85-116 αρχίζει τρεις μήνες από
τη δημοσίευση του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 117
Ζητήματα Ένωσης Ιδιοκτητών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
Στον ν. 1798/1951 «Περί οργανώσεως της «Ενώσεως
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών»» (Α΄125)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:
«Άρθρο 1Α
1. Η «Ένωσις Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» ιδρυθείσα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, το Καταστατικό της οποίας είχε κυρωθεί
και τροποποιηθεί με υπουργικές αποφάσεις (ιδίως ΥΑ
1956/Γ/1953 ΦΕΚ Β΄ 51, ΥΑ 32831/Δ/1972 ΦΕΚ Β΄ 1042)
λειτουργεί εφεξής και από της τροποποιήσεως του Καταστατικού της από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών
μελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6
του παρόντος και τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της, ακόμα και αν αυτά είναι λιγότερα από είκοσι (20),
κατά τα κατωτέρω, ως διεπόμενη από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, τις περί σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων
78 δεύτερο εδάφιο, 83 και 100 του Αστικού Κώδικα, και
τις ειδικότερες διατάξεις του Καταστατικού της.
2. H Ένωση έχει νομική προσωπικότητα, ως αυτή
ορίσθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος
νόμου, η δε για πρώτη φορά εγγραφή της Ένωσης στο
ειδικό δημόσιο βιβλίο των σωματείων που τηρείται στο
Πρωτοδικείο της έδρας της, κατά τα αναφερόμενα στην
επόμενη παράγραφο, δεν επάγεται μεταβολή στον χρόνο της αρχικής απόκτησης νομικής προσωπικότητας, στα
προνόμια, δικαιώματα, υποχρεώσεις, περιουσία της ή
στη φορολογική της ταυτότητα και στον αριθμό φορολογικού μητρώου που της έχει ήδη χορηγηθεί.
3. Για την εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δημόσιο
βιβλίο των σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο
της έδρας της ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα Άρθρα 79, 80, 81, 82 ΑΚ. Στη σχετική αίτηση
που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο προς έγκριση,
αναφέρονται τα ονόματα των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και επισυνάπτεται η πρώτη μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, τροποποίηση του Καταστατικού
της Ένωσης με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών της, ακόμα
και αν αυτά είναι λιγότερα από είκοσι (20), φέρουσα τις
υπογραφές αυτών καθώς και τη χρονολογία λήψης της
σχετικής απόφασης.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Μέλος της Ένωσης, τακτικό, δόκιμο ή πάρεδρο,
που δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες και σύμφωνες
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εξωτερικών

XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

Προστασίας του Πολίτη

Εθνικής Άμυνας

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού

Επικρατείας

Επικρατείας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

