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Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι-
πές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016
για τις συντάξεις Δημοσίου

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οι-
κογενειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συ-
γκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες δι-
ατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η περίπτω-
ση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ 
και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.».

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/
2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των 
συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προ-
κύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 
1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που πε-
ρικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του 
δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του 
ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντά-
ξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον 
υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον 
ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως 
προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι 
την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμο-
γή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3.».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προ-
στίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι 
μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό 
τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, 
από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και 
ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.

δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ 
και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφα-
λισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.».

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/
2016 τροποποιείται ως εξής:

«α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλε-
ται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από 
την 1.1.2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που 
διαμορφώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη 
μεταβολή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 
από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια με-
ταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016
για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύ-
ος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να 
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περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των 
μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση 
των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα από-
φαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του 
εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από 
την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απο-
λύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση 
του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1.

4. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη 
διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμε-
τάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρ-
μόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.».

4. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου II.Δ του άρθρου 
186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄163) 
προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων».
6. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα 

παράγραφος 7Β ως εξής:
«7Β. Το Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων απαρ-

τίζεται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως 
Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχό-
ληση.

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών 
με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. με τους ανα-
πληρωτές τους.

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. με τον αναπληρωτή 
του.

η) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή 
του.

θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με τον αναπλη-
ρωτή του.

ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Τ.Ε. με τον αναπληρωτή 
του.

ια) Έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, που 
υποδεικνύονται από κοινού από τον Σ.Ε.Β., την Ε.Σ.Ε.Ε., 
τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Τ.Ε.».

7. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα 
παράγραφος 17 ως εξής:

«17. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχου Ομαδι-
κών Απολύσεων ανήκει ο έλεγχος σχεδιαζόμενων ομα-
δικών απολύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του 
ν. 1387/1983 (Α΄ 110).».

Άρθρο 18

Στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) 
προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε) Όταν ο εργαζόμενος τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση 
σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του.

στ) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολό-
γητα στην εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών (3) ημερών.».

Άρθρο 19
Συνδικαλιστικές άδειες

1. Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει 
τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών 
Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων 
στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση 
έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτρο-
πές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις 
τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και 
τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια 
απουσίας:

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντι-
προσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνω-
σης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργα-
τικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες 
σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα 
μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των 
Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτο-
βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 
μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί 
η θητεία του,

δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομο-
σπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσα-
ντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον 
Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπρο-
σωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε 
(15) ημέρες το μήνα,

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώ-
σεων εννέα (9) ημέρες το μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμμα-
τέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης 
είναι 500 και πάνω,

η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμ-
ματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης 
είναι λιγότερα από 500,
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θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τρι-
τοβάθμιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων 
που συμμετέχουν,

ι) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμ-
ματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

3. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 άδειες απου-
σίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για 
τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προ-
εδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων ορ-
γανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της 
πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφό-
σον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται 
στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόμενου 
στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προκειμένου 
για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, 
οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά στελέχη.

4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις δι-
ατάξεις των προηγούμενων παραγράφων θεωρείται 
χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα 
που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική 
σχέση. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που ανα-
φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγρά-
φου 2 είναι με αποδοχές, που καταβάλλονται από τον 
εργοδότη τους. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και 
ι΄ της παραγράφου 2, καθώς και των εργαζομένων της 
παραγράφου 3 είναι χωρίς αποδοχές. Στην περίπτωση 
αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών 
στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους 
καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.

5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από 
αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς, η Επιτροπή του 
άρθρου 15.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ-
μόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
υπαλλήλων του άρθρου 30. Όπου οι διατάξεις αυτές 
αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και 
τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.».

2. Στο άρθρο 18 του ν. 1264/1982 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των 
φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριο-
θετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
(Α΄ 65), όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.».

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 
(Α΄ 112) καταργούνται.

Άρθρο 20
Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται 

παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρου-

μένων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι 
διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρ-
θρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης 
απεργίας στην επιχείρηση.».

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ-
ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 21
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο 
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει 
έδρα την Αθήνα.

2. Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), καταρτίζεται 
o Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ, μετά από εισήγηση του Δι-
οικητικού του Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Σκοπός - Αρμοδιότητες

1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγι-
κός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού 
και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και 
υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρα-
κολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας.

2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως:
2.1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση 

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και 
των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμ-
βάνονται τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών 
και Προμηθευτών. β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. γ) 
Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνι-
κών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουρ-
γούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25,

2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων 
και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των 
αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με 
την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) 
Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρη-
σιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις 
οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31,

2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των 
διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακο-
λούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και 
των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση 
όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 (Α΄147), η παρακολού-
θηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των 
φορέων του άρθρου 23,

2.4. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης 
του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο 
της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβά-
σεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του 
άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απαραί-
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ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 164
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατά-
ξεις του.



Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

  Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

 Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υφυπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών  Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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