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Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και  αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβά-

σεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το-

μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατά-

ξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
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Άρθρο 2 Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικα-

σία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευ-
ση - Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016

Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Τροποποίη-
ση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του 
ν. 4412/2016

Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ - 
Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 
36 του ν. 4412/2016

Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016

Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση του τίτλου και των 
παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016

Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμ-
ματισμός δημοσίων συμβάσεων - Τροποποίηση του τίτ-
λου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016

Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέ-
τουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη -Τροποποί-
ηση της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016

Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις 
δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών - Τροποποίηση 
των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016

Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας 
σύμβασης - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 

3, 4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη 
παρ. 9 στο άρθρο 45 του ν. 4412/2016

Άρθρο 11 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγο-
ράς - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του 
άρθρου 46 του ν. 4412/2016

Άρθρο 12 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων της αγοράς - Αντικατάσταση του άρ-
θρου 47 του ν. 4412/2016

Άρθρο 13 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή 
προσφερόντων - Αντικατάσταση του άρθρου 48 του 
ν. 4412/2016

Άρθρο 14 Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, με-
λέτες - Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016

Άρθρο 15 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση 
μελέτης - Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5 και 
προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016

Άρθρο 16 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης - 
Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 5 άρθρου 
53 του ν. 4412/2016

Άρθρο 17 Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση του 
τίτλου και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016

Άρθρο 18 Υπεργολαβία - Αντικατάσταση του άρθρου 
58 του ν. 4412/2016

Άρθρο 19 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποί-
ηση των παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 
66 του ν. 4412/2016

Άρθρο 20 Ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70 του 
ν. 4412/2016

Άρθρο 21 Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου και 
αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016

Άρθρο 22 Λόγοι αποκλεισμού - Τροποποίηση του τίτ-
λου και αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

Άρθρο 23 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δη-
μόσιες συμβάσεις - Τροποποίηση του τίτλου και αντικα-
τάσταση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016

Άρθρο 24 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης έργου - Αντικατάσταση του άρθρου 
76 του ν. 4412/2016

Άρθρο 25 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών - Αντικα-
τάσταση του άρθρου 77 του ν. 4412/2016

Άρθρο 26 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων - 
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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ρεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση 
συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν 
ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να 
επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη 
και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδι-
ωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύμα-
τος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ 
των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους 
μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της Γ.Σ., του 
ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση 
τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύ-
ματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. 
Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος.

2. Τυχόν παράβαση της παρ. 1 από μέλος της Γ.Σ., του 
ΕΣ, από τον Διευθυντή ή από το προσωπικό του Ιδρύ-
ματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και λόγο παύσης 
από τη θέση του.».

8. Στο άρθρο 12 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, κα-
ταργείται η περ. γ’ του δεύτερου εδαφίου, τροποποιείται 
η περ. ε’ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται 
ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. 
Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται 
ιδίως τα ακόλουθα θέματα, καθώς και όσα προβλέπονται 
στον παρόντα νόμο:

α. οι αρμοδιότητες των οργάνων του Ιδρύματος, ο 
τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους,

β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημο-
σίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την επιλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, του 
Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή,

γ. (καταργείται)
δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να δι-

αθέτουν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, τα 
όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 
υποψηφίων,

ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέ-
τει ο Διευθυντής και η διαδικασία διορισμού του,

στ. ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και εχεμύ-
θειας των μελών των οργάνων του Ιδρύματος και των 
υπαλλήλων αυτού,

ζ. η διαδικασία παύσης μελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του 
Διευθυντή από τα καθήκοντά τους,

η. η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύ-
ματος,

θ. η κατανομή των αρμοδιοτήτων, τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις του προσωπικού,

ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθμός των θέσεων 
του προσωπικού,

ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρό-
σληψης του προσωπικού που εργάζονται με συμβά-
σεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου και έμμισθης 
εντολής,

ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πει-
θαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα 
πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των 
πειθαρχικών ποινών,

ιγ. οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχεί-
ριση του Ιδρύματος,

ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημο-
σίευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις 
υποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύματος,

ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολό-
γησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρη-
ματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και 
ο τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης,

ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υπο-
ψηφίων χρηματοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης 
της επιτροπής ενστάσεων,

ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσε-
ων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρημα-
τοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών,

ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας 
έκθεσης του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τον οικο-
νομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων,

ιθ. η δημιουργία αποθετηρίου αποτελεσμάτων των 
ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών δράσεων που 
έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα,

κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του 
προσωπικού του Ιδρύματος,

κα. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργά-
νωση του Ιδρύματος και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για 
την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλή-
ρωση του σκοπού του.».

9. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Μεταβατική διάταξη

Η θητεία των υφισταμένων Αναπληρωτών Διευθυντών 
του Ιδρύματος λήγει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
ισχύουσες προ της δημοσίευσης του παρόντος διατάξεις.».

Άρθρο 229

Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. -

Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 4635/2019

Στο άρθρο 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167): α) τροποποι-
είται η περ. ιδ’ της παρ. 1, β) στην παρ. 2 η υφιστάμενη 
περ. α’ αριθμείται ως υποπερ. αα’ και προστίθεται υπο-
περ. αβ’, γ) στην παρ. 6 προστίθενται τέταρτο και πέμπτο 
εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρί-
ων Ελλάδας, Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης 
των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η 
οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρμοδιότητές 
της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και 
τους υπαλλήλους της ΚΕΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4497/2017 (Α’ 171).
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Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ συγκροτείται 
σε επίπεδο Τμήματος ή Διεύθυνσης, με την απόφαση 
της παρ. 8 του παρόντος άρθρου και είναι αρμόδια για:

α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος 
Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 89 του παρόντος,

β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του 
λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει 
εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν και υπο-
στηρίζουν τη βάση δεδομένων,

γ. την άμεση και τη σύμφωνη με τη χρονική ακολουθία, 
λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζο-
νται στο Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.,

δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, 
της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων,

ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του 
Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (ΒRIS),

στ. τη λήψη μέτρων προστασίας της βάσης δεδομέ-
νων και των εν γένει πληροφοριακών συστημάτων από 
κακόβουλες ενέργειες,

ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων 
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου ψηφιακού ερ-
γαλείου που απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα των 
Μητρώων,

η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής, η οποία αποτυπώ-
νει την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη 
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
και ΥΜΣ, τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την 
παροχή μηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Διεύθυνση 
Εταιρειών,

θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την ανα-
βάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα χρηματοδοτικά 
προγράμματα ΕΣΠΑ του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς 
και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη χρηματοδότησης 
για την εκτέλεση σχετικών έργων,

ι. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργι-
ών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 
και την υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εται-
ριών για επίλυση αυτών,

ια. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού 
Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 
στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι 
των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα 
του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και 
οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την 
ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. 
Λίστα με τα ονόματα των πιστοποιημένων Συμβολαιο-
γράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.,

ιβ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά 
συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νομιμοποιούμενα 
πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης,

ιγ. την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών 
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης 
των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,

ιδ. στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επε-
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προ-
ϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης 

των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της 
ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται 
ως εξής:

αα. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης 
Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 
εταιρειών που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν. 4548/2018 (Α’ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι απο-
κλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση 
στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσε-
ων, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν 
εμπορική δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων 
προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος.

αβ. Ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ορίζονται ως 
ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επι-
χειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων που 
συστήνονται κατά τον ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και 
των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 
που συστήνονται κατά τον ν. 2716/1999 (Α’ 96). Οι εν 
λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την 
καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των 
πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται κατωτέρω 
στην παρ. 3.

Οι υπόχρεοι εγγραφής, το Μητρώο των οποίων τηρεί-
ται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων απαλλάσσονται από την κατα-
βολή των ανταποδοτικών τελών της παρ. 1 του άρθρου 
113.

β. Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
Σε κάθε Επιμελητήριο του ν. 4497/2017 (Α’ 171) συ-

νιστάται Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική μονάδα του 
Επιμελητηρίου και οι αρμοδιότητές της ασκούνται 
αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλή-
λους της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιμε-
λητηρίου και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4497/2017. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 
Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα 
από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα 
Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, καθώς και από τις οι-
κονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, που 
απορρέουν από συνδρομές.

γ. Πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ..
Κάθε συμβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο 

Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να πραγμα-
τοποιεί καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των 
συμβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζει και απαι-
τούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και των προσαρτώ-
μενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Η επιλογή των 
υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιημένο συμβολαι-
ογράφο την καταχώριση και δημοσίευση των ανωτέρω 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


