
  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 

Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντι-

μετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συ-

στήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 

εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 

μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινω-

νιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασί-

ας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 

των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουρι-

στικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 

και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολι-

τικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνε-

πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της 

Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 

8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες 

διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-

λων επειγόντων ζητημάτων. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη δια-
σπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας» (A΄ 157)

Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο πρώτο – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργα-
ζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται ση-
μαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Άρθρο δεύτερο - Ένταξη εργαζομένων στον μηχανι-
σμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο τρίτο - Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής 
αλκοόλης

Άρθρο τέταρτο - Χρήση προϊόντων δειγματισμού
Μέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέμπτο - Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών 

ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο - Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών 

υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση 
του άρθρου 26 του ν. 4708/2020

Άρθρο έβδομο - Απασχόληση προσωπικού Κινητών 
Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) με καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης

Άρθρο όγδοο - Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δη-
μόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων ανα-
γκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου 
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 1 του ν. 4690/2020

Άρθρο ένατο - Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων 
από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020

Άρθρο δέκατο - Διενέργεια προμηθειών από Υγειονο-
μικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο ενδέκατο - Διενέργεια προμηθειών ιατροτε-
χνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο δωδέκατο  - Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο 
Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, επε-
ξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου

Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισμού 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. 
και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο δέκατο τέταρτο - Έκδοση οικοδομικών αδειών 
για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.

Άρθρο δέκατο πέμπτο - Παράταση συμβάσεων οικο-
γενειακών ιατρών

Άρθρο δέκατο έκτο - Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών 
φαρμάκων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τρίτου άρθρου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116). Οι τεχνικές 
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ΜΑΠ ορίζονται από 
το Κεντρικό Συμβούλιο των Υγειονομικών Περιφερει-
ών (ΚΕΣΥΠΕ), το οποίο δύναται να συγκροτεί επιτροπή 
ειδικών (ιατρών, νοσηλευτών και υγειονομικών) για τη 
διατύπωση των ειδικών προδιαγραφών ΜΑΠ.

Άρθρο 58

Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για 

το προσωπικό των αερολιμένων της Χώρας 

και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 

για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων 

ατομικής προστασίας και προσωπικής 

υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, 

προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής 

για την εξ αποστάσεως εργασία

H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και 
των άρθρων εικοστού έκτου, εικοστού έβδομου και ει-
κοστού ογδόου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.

Άρθρο 59

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς 

με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς 
με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Για το χρονικό διάστημα έως την 31η.12.2020 και εφό-
σον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, άποροι και ανασφάλιστοι 
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, 
για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης 
της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και οι οποίοι 
δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δημόσιου νοσοκομείου, ανα-
φερόμενοι ως περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, 
δύνανται να εντάσσονται σε συμβεβλημένες με τον Εθνι-
κό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδι-
ωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
(Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων 
σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη του 
προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του 
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από 
γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου 
(Υ.Σ.Ε.) προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώρ-
γιος Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή και με βάση 
τον τόπο κατοικίας των αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησι-
έστερες συμβεβλημένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού 
τομέα. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίω-
σης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμ-
βουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι δαπάνες του προηγούμενου 
εδαφίου καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την 
έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμ-
φωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46).»

Άρθρο 60

Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γενικό Νοσοκομείο 
Μυτιλήνης «Βοστάνειο», με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών και των οποίων οι συμβάσεις 
έχουν κριθεί έγκυρες με αμετάκλητες δικαστικές αποφά-
σεις, καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις αορίστου 
χρόνου στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και εντάσσο-
νται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 61

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και 

προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και 
το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της 
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 
75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 
(Α΄ 86), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου 
δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και 
του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), παρατείνεται 
έως τις 31.12.2020.

3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής 
Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 
(Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του 
άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για 
πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που 
συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων 
των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών 
καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 62

Ρυθμίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία 

αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο 

του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

1. Επιτρέπεται η είσοδος σε φορολογική αποθήκη του 
άρθρου 134 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), με αναστολή των 
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«1. Μετά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ορισμό και την τοποθέτηση του Γενικού 
Διευθυντή και ορισμένου αριθμού Διευθυντών, εκδίδε-
ται σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης 
όλων των αρμοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκδοση του 
Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ της παρ. 1 του άρθρου 32 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της απόφα-
σης του προηγούμενου εδαφίου. Με τη δημοσίευση της 
ως άνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
«Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του 
ν. 4519/2018 (Α΄ 25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολι-
κός διάδοχος αυτών των νομικών προσώπων.»

5. Η νομιμότητα των πράξεων του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) από τη 
δημοσίευση του ν. 4685/2020 μέχρι και τη δημοσίευση 
του παρόντος δεν θίγεται. Μετά τη δημοσίευση του πα-
ρόντος παύει αυτοδικαίως η λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΚΠΑΑ.

Άρθρο 85

Παράταση αναστολής οικοδομικών 

εργασιών στον Υμηττό

Παρατείνεται η  αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων 
δόμησης, αδειών δόμησης και της εκτέλεσης κάθε 
οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’  αρ. 
40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας 229), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 όμοια απόφαση 
(Α.Α.Π.213) και εν συνεχεία με το άρθρο τέταρτο της από 
30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) έως 
τη θεσμοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγματος περί 
καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους 
Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισ-
σίων και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός 
(1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 86

Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου 

Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου) για τις περιοχές 

της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν 

από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018

Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύ-
τερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπερι-

λαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις περιοχές της 
Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
της 23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος». Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται 
να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 
του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2021. Για την υλοποίηση 
του έργου αυτού εφαρμόζεται η περ. α) της παρ. 14 του 
άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141).

Άρθρο 87

Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων 

στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση 

βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), ειδικά 
κατά τον κύκλο υποβολής αιτήσεων του Οκτωβρίου 2020 
δεν υποβάλλονται:

α) νέες αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης 
ειδικών έργων,

β) αιτήσεις για τροποποίηση άδειας παραγωγής ή βε-
βαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων στις κάτωθι περι-
πτώσεις:

βα) επέκτασης των ορίων του πολυγώνου εγκατά-
στασης, εκτός αν η επέκταση αυτή επιβάλλεται, βάσει 
γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη 
υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής, 
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή ήδη εκδοθείσα 
άδεια παραγωγής,

ββ) αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής περισ-
σότερο από 10%.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4685/2020, υποβάλλονται 
νέες αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδι-
κών έργων, καθώς και αιτήσεις τροποποίησης βεβαίω-
σης ή βεβαίωσης ειδικών έργων ή άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, από την πρώτη έως και τη δεκάτη 
ημέρα του Δεκεμβρίου 2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 88

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

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  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  




