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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη,
Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και
λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
(ν. 3588/2007, Α΄ 153)
Άρθρο 1
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
(«Κήρυξη της πτώχευσης»)
1. Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως
ακολούθως:
«3. Η πιθανότητα αφερεγγυότητας αποτελεί λόγο
κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο
οφειλέτης και εφόσον συνυποβάλει πρόταση σχεδίου
αναδιοργάνωσης κατά τα άρθρα 107 και επόμενα συγχρόνως με την αίτηση της πτώχευσης.
4. Η πτώχευση κηρύσσεται εφόσον με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου
πιθανολογείται ότι η περιουσία του οφειλέτη επαρκεί
για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το
δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή
της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8.
Η καταχώριση διαγράφεται μετά την πάροδο τριετίας».
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ως
εξής:
«2. Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος,
όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συμφερόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιμος από
τους τρίτους. Για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων
συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας».
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3. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 5 ως
εξής:
«4. Με την αίτηση ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για
την οποία είναι διαθέσιμες και βεβαίωση της αρμόδιας
οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς
το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από
άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον
οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του
περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση
του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις
πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από τη
γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει
να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα
και ελεγμένες».
4. Η υπάρχουσα παράγραφος 4 του άρθρου 5 αναριθμείται σε παράγραφο 5.
5. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 6 και οι
υπάρχουσες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 αναριθμούνται σε 2 και 3, αντίστοιχα.
6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 (μετά την αναρίθμηση) του άρθρου 6 ως εξής:
«3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 2, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά
από αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννομο
συμφέρον, να επιδικάσει αποζημίωση κατ’ εκείνου που
υπέβαλε την αίτηση».
7. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου
7 ως εξής:
α. «1. Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση
το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και
σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της
πτωχευτικής περιουσίας. Με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει ημερομηνία σύγκλησης της
συνέλευσης των πιστωτών για να αποφασίσει με βάση
την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 70. Η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να απέχει
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Χανίων και αποτελούν πόρους του, χρησιμοποιούμενους
αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Ι.Κ.Δ.
που περιέρχονται σε αυτόν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
4. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων
υποβάλλει κάθε έτος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προϋπολογισμό και απολογιστική έκθεση για τις δράσεις του που
εντάσσονται στο πλαίσιο των σκοπών και αντικειμένων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του
παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορούν να ρυθμίζονται και ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα σχετικά με
την κατάργηση του Ι.Κ.Δ. και την εφαρμογή των ανωτέρω
διατάξεων.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τα άρθρα 1 και 4 έως 8 του ν. 1999/1991.
Άρθρο 47
Τροποποιήσεις του νόμου
για την παροχή νομικής βοήθειας
H παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και
άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι
η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου».
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κάθε περιόδου
συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές και ομάδες,
μαζί με τους αντίστοιχους γραμματείς, με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4194/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και των
γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των
Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων
Βαθμολόγησης».
Άρθρο 49
Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων
και κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10
του ν.δ. 3082/1954
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2830/2000
(Α΄ 96) «Κώδικας Συμβολαιογράφων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν επιτρέπεται μετάθεση συμβολαιογράφου εντός
της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α΄ 257)
καταργείται.
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Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
για τις δημόσιες συμβάσεις
Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/
2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374),
για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα των
δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 31η
Μαρτίου 2017.
8. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374),
διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή
παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά
την 31η Μαρτίου 2017».
Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209)
για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί
συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής:
«ιθ. για τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου» εποπτευομένου από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ ετησίως».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 «Περί
συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
μετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήφου, ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικού».
Άρθρο 52
Συμμετοχή δικηγόρων
ως δικαστικών αντιπροσώπων
σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)
καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών,
εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.
4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα
τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου,
δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α΄ 122)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από το
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζονται από
δικηγόρους που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό
Σύλλογο και μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν από τους
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μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων κατά
τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6
του παρόντος. Εφόσον οι μεμονωμένοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών του ΟΕΕΕ για τη συγκρότηση των
Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται
με μέλη του Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει
δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή
τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη της
ΚΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν
εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τακτικό
μέλος της ΚΕΕ αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα
αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικά εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».
4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ΤΕΕ προεδρεύονται από δικηγόρο και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των ΤΕΕ, από όλους τους
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος
κάθε ΤΕΕ, διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό,
που έχει προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή
που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και
αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές
συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται
και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε
καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός
αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:
α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας
του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της
έδρας του Επιμελητηρίου.
β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης με τους αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με τους
αναπληρωτές τους, ως μέλη και
γ. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητη-
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ρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από
το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του
Επιμελητηρίου αντίστοιχα.
Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος κατά
τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη
γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος μητρώου του
Επιμελητηρίου».
7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά
πρόσωπα που συμμετέχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας
προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
Αν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι λιγότερα
από τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός των μελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται
από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από
την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των
γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν μέλη του διοικητικού
και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο
ποσοστό των γυναικών μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραια μονάδα».
8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και του
Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων
για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε. διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή
εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική
συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του συνεταιρισμού».
Άρθρο 53
Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29)
προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:
«ε. δέχεται καταγγελίες επί υποθέσεων διαφθοράς
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και καταγγελίες
για υποθέσεις παρατυπιών, υπόνοιας απάτης και απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και λοιπά
προγράμματα, με την ιδιότητά της ως Αρμόδιας Αρχής
(AFCOS), σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρούσας.
στ. προτείνει, επεξεργάζεται και σχεδιάζει δράσεις
συγχρηματοδοτούμενων, διακρατικών και λοιπών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει η Γενική Γραμματεία
ή οι εποπτευόμενοι από αυτήν φορείς».
Άρθρο 54
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου
του άρθρου 9 του ν. 4320/2015, όπως τροποποιήθηκε
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Άρθρο 129
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εξωτερικών

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υγείας

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Πολιτισμού και
Αθλητισμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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