E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Validity
unknown

4683

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξε ις.
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 Αναπτυ ξιακή Τράπ εζα
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 εκτ έλεση των έργων, την εγκατάσταση ή
λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, συμπεριλαμβανο μένων 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 παραγρά φου 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 απαιτούμ ενη άδεια ή
έγκριση με όλα τα α παραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως
άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των ζητούμεν ων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων.
4. Η παρά γραφος 5 το υ άρθρου 1 3 του ν. 4608/2019
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης τ ης 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 Ανάπτ υξης και Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε
αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδ εια λαμβάνοντας
υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις, είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός
προθεσμ ίας ενός (1) μηνός.».
5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η άπρακτη παρέλευση της προ θεσμίας 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 γνωμοδοτ ικής 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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άρθρο 8, Κεφάλαιο Β΄, του ν. 4591/2019, καθίσταται υποχρεωτική μέχρι τις 31.3.2020.
5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Δημόσιας Διο ίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτημένο σ την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιμο από
τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν
οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση
και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακών
Υπηρεσιών. Η δήλωση των Ψηφιακών Υπηρεσιών στο
Μητρώο καθίσταται υποχρεωτική μέχρι τις 31.3.2020.
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«Κάθε φορέας της γενικής κυβέρνησης εκπληρώνει
την υποχρέωση του παρόντος άρθρου με τη φιλοξενία σχετ ικής με το συγκεκριμένο φορέα ιστοσελίδας
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται η διαδικασία και τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι ως
άνω Φορείς τ ης γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία
και λειτουργία των οικείων δικτυακών τόπων των φορέων κάτω α πό την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δη μόσιας
Διοίκησης.».
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 53
Εξαιρέσεις από την εφαρμογή
όρων συλλογικών ρυθμίσεων
Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8. Το άρθρο 3 του ν. 1876/1990
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας
και αρμ οδιότητα σύναψής τους
1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους
όλης της Χώρας.
β. Σε κλαδικές που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότ ερων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή
επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης
της Χώρας.
γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους
μιας εκμετάλλευσης ή επ ιχείρησης.
δ. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν
τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος κ αι των
συναφών προς το επάγ γελμα αυτό ειδικοτήτων όλης
της Χώρας.
ε. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους
εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας.
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2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές
ομοιοεπαγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους ε ργασίας δυσμενέστερους
για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας τ ων
εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της π αραγράφου 1 του
άρθρου 8 του νόμου.
3. Ο ι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των
εργαζομένων και τις αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης
εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτ ών ή πανελλήνιας έκτασης. Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεμάτων, που δεν μπορεί να αποτελ έσουν περιεχόμενο
συλλογικής σύμβασης εργασίας, περιλαμβάνεται και η
μεταβολή, αμέσως ή εμ μέσως, της σχέσης ασφαλίστρου
εργαζομένου και εργοδότη, η μ εταβίβαση του βάρους
εν λόγω ή εν μέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών για
αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλ λο
καθώς και η σύσταση ειδικών ταμείων ή λογαριασμών,
που χορηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων ή εφάπαξ
βοήθημα με επιβάρυνση του εργοδότη.
4. Οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που
καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα
ή την ειδικότητά τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις.
Ειδικά για τους εργαζομένους στο ν κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συμβάσεις δύνανται να σ υνάπτονται
και από μεμονωμένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται με κοινό εξουσιοδ οτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούμενοι ή καλούντες για διαπραγματεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εργαζομένων στον
κλάδο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) μεγαλύτεροι
εργοδότες, με κριτήριο τους εργαζομένους που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να μετέχουν
στις διαπραγματεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική
σύμβαση.
Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων από τους εργοδότες ή άρνησης προσέλευσης σ τις διαπραγματεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εφαρμόζονται οι δια τάξεις των άρθρων 14,
15 και 16 του ν. 1876/1990.
5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδ ικαλιστικές
οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση σ την επιχείρηση, από ένωση προ σώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση
ή την ειδικότ ητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και,
εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούμενου εδαφίου
συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα (3/5) των
εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια
της να υπόκειται σ ε χρονικό π εριορισμό. Εάν μετά την
τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της
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συμμετοχής των τριών πέμπτων (3/5) των εργαζομένων
στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της,
διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέματα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί
να εφαρμόζεται η περίπτωση γγ΄ του εδαφίου α΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).
6. Οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από την πλευρά των εργαζομένων από
δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασ ης.
Από την πλευρά των ε ργοδοτών, οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από
εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή
πανελλήνιας έκτασης.
7. Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, πρωτοβάθμιες ή
δευτερο βάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.
8. Οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν
ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται
σε ειδικής κα τηγορίας επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επ ιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ’ εξοχήν
επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού
συμβιβασμού ή εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη
του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασία ς, εξειδικεύονται τα
κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται και καθορίζονται οι κατηγορίες όρων των συλλογικών συμβάσεων που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις αυτές και κάθε
σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης,
ιδίως για τη λήψη μέτρων προστασίας των υφισταμένων
θέσεων εργα σίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση.».
Άρθρο 54
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
Στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, προσ τίθεν ται νέες παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 6 του
ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων
εργασίας - Νομιμοποίηση εκπροσώπων
1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και
εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
Ειδικό τερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του
νόμου αυτού, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η
πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια σ υνδικαλιστική
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οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά
των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής
σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο
ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί σ την επιχείρηση του.
γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση
θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται
μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι
εργοδότες.
2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθμός των εργαζο μένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.
Αμφισβήτηση της αν τιπροσωπευτικότητας μπορεί
να εγερθεί με προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης,
αρμόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την
κοινοποίηση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε
και αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις.
Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου
15 του ν. 1264/1982, η οποία αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται
απόφαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο πρόεδρος
της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει μόνος του απόφαση μέσα σε 48 ώρες.
Κατά της απόφασης αυτής της ε πιτροπής δεν χωρεί
άσκηση εφέσεως.
Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει περίπτωση αμφισβήτησης της αρμοδιότητας εργοδοτικής
οργάνωσης κατά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων
εργασία ς.
3.α. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζ ονται οι σχετικές
διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νομιμοποίηση
των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων της περίπτωσης α ΄ της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις
της ιδρυτικής της πράξης.
4. α) Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι ενώσεις προσώπων εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν
συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του
Υπουργείου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), στο οποίο
τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της
συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσ ής της, β) ο
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσ ή 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 ΓΕΩΡΓ ΙΑΔΗΣ

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 Κ ΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

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

