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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4546
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για
το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/89/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)
1. Σκοπός των άρθρων 1 έως και 15 είναι: α) η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας
2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, «Περί θεσπίσεως
πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» (ΕΕ L
257/135/28.8.2014) και β) ο καθορισμός ενός πλαισίου
για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με σκοπό την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων
οικονομιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.
2. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται
στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως το διατομεακό μέσο πολιτικής που επιτρέπει στις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερομένους να
εφαρμόζουν συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυνοριακή προσέγγιση και συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων του άρθρου 3, σύμφωνα και με τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση
UNCLOS), που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α’ 136).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)
1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα
και στις παράκτιες ζώνες, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3.
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2. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες
με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια.
3. Η εφαρμογή του παρόντος δεν θίγει τη χάραξη και
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)
Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής
ορισμοί:
1. «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο να προαγάγει τη
συντονισμένη και συνεπή λήψη αποφάσεων με σκοπό τη
μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατώνμελών, ιδίως σε οτιδήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω
συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών
και μέσω της διεθνούς συνεργασίας,
2. «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία
με την οποία η αρμόδια αρχή αναλύει και οργανώνει
τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές για να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών παραμέτρων με στόχο την προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης,
3. «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή»: η θαλάσσια
περιοχή ή υποπεριοχή, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α’ 144),
4.α. «θαλάσσια ύδατα»: τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός
και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση α’ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011,
β. «παράκτια ύδατα»: τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός
και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση β’ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011.
Β. Λοιποί ορισμοί
5. «Παράκτια ζώνη»: η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής, στην οποία η αλληλεπίδραση
μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών
στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και
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«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την ανάπτυξη,
λειτουργία, σύσταση, επικαιροποίηση και τήρηση πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει δημόσια γεωχωρικά και
λοιπά δεδομένα του εθνικού πολεοδομικού σχεδιασμού
(«Ηλεκτρονική Πολεοδομία») και αφορά ιδίως:
1) τη διαδικασία συντήρησης και ενημέρωσης του
πληροφοριακού συστήματος,
2) τους συμμετέχοντες φορείς, όρους συμμετοχής και
συνεργασίας,
3) τους όρους υποχρεωτικής χρήσης και αξιοποίησης
του τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας,
4) κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη αξιοποίηση και τη λειτουργία του συστήματος «Ηλεκτρονική
Πολεοδομία» και των εφαρμογών του.».
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 2244/1994 (Α΄ 168)
Μετά το ένατο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2244/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την κατασκευή των κτιρίων των μικρών
υδροηλεκτρικών έργων (Μ.ΥΗ.Ε.), ισχύουν οι πιο κάτω
όροι και περιορισμοί δόμησης: α) ελάχιστο όριο αρτιότητας 500 τ.μ., β) απόσταση από το όριο του γηπέδου
ή κοινόχρηστου χώρου δυόμισι μέτρα (2,5 μ.), γ) συντελεστής δόμησης 0,7, δ) ποσοστό κάλυψης 40%, ε)
μέγιστο ύψος 9 μέτρα και στ) συντελεστής κατ’ όγκον
εκμετάλλευσης 5,5.».
Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63Α του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μέχρι τις 31.12.2017 το 66% των μετοχών που
κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο
Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 80Β του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από την 1η Απριλίου 2017 από
τις ΕΔΑ οι οποίες προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των
οικείων αδειών διανομής, ανήκουν στην αποκλειστική
κυριότητα αυτών.».
3. α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011 μετά τη φράση «ή εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης» προστίθεται η φράση «ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)».
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β) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011 μετά τη φράση «ή εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης» προστίθεται η φράση «ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)».
Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
44Α του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εγκατάσταση των μεγάλων πράσινων σημείων
επιτρέπεται και μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της
περιοχής της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995
προεδρικού διατάγματος της περιοχής του Ελαιώνα
(Δ΄ 1049).».
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 της υποπαραγράφου
1.2. της παρ. 1Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α΄107), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του
ν. 4342/2015 (Α΄143), το άρθρο 15 (ήδη 20) παρ. 11
του ν. 4425/2016 (Α΄185) και το άρθρο 28 παρ. 4 του
ν. 4447/2016 (Α΄241) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015
και 2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1, μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως
τις 31.12.2016 και για το έτος 2016 έως τις 30.6.2018.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4203/2013 (Α΄ 235)
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013
(Α΄ 235) καταργούνται και οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται αντίστοιχα.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013, όπως αναριθμήθηκε με το παρόν, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών
διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων,
περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την
εγκατάσταση σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος
μικρότερης ή ίσης των 60 kW.».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013, όπως
αναριθμήθηκε με το παρόν, διαγράφεται η φράση «ή για
την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας».
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143)
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4342/
2015 αντικαθίσταται ως εξής:
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«β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), εμπορικά κτίρια
άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.),
υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς
τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία,
κ.ά.), βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με
συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα
χίλια κιλοβάτ (1.000 kW), καθώς και μεταφορικά μέσα.».
Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
1. Η παρ. 6α του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«6α) Για τους ελέγχους του άρθρου 3 του ν. 3335/2005
(Α’ 95) καταβάλλεται ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου,
που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ως άνω
αποζημίωση καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2018.».
2. Έως την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου
εδαφίου της παρ. 6α του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΔΑΚ/523/
12/5.1.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 8) κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
«Καθορισμός αμοιβής των μελών που συγκροτούν τα
Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.) της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας».
Άρθρο 53
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
1. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
(Α΄149) προστίθεται νέα παράγραφος 8 με το ακόλουθο
περιεχόμενο και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται
αντίστοιχα:
«8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συμμετέχουν στην
πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται μετά την ημερομηνία που
υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο
Διαχειριστή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της
παρ. I του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) για
την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και
αφορά στην κατηγορία τεχνολογία των σταθμών τους
και οι σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης,
δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο
Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν
να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός
χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την οριστική
κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον

Τεύχος Α’ 101/12.06.2018

υπολογισμό του αριθμού των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που πρέπει να διενεργηθούν για να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται να συμμετάσχουν τόσο
στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.
Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν
να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν
χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.».
2.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4414/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Η Σ.Ε.Σ.Τ. που συνάπτει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. με τους κατόχους σταθμών της
παραγράφου 10 του άρθρου 8 που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 3468/2006 (Α΄129), ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 για
τους σταθμούς που συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την
ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών ισχύει για ένα
(1) έτος και δύναται να ανανεώνεται έως έξι (6) φορές,
εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και τηρούνται οι ειδικοί
όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν.».
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4414/2016 προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:
«Η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. που συνάπτει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. με τους κατόχους σταθμών
της παραγράφου 10 του άρθρου 8 που έχουν συνάψει
σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 για
τους σταθμούς που συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την
ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών, ισχύει για ένα
(1) έτος και δύναται να ανανεώνεται έως έξι (6) φορές,
εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και τηρούνται οι ειδικοί
όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν.».
Άρθρο 54
Θέματα προσωπικού
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 149 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) η φράση «έως και τις 31.12.2018»
αντικαθίσταται από τη φράση «έως και τις 30.6.2019».
2. Για την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις
απαιτήσεις του ρυθμιστικού της έργου, την κάλυψη των
αναγκών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και την
αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δύναται,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να
συνάψει τριάντα πέντε (35) συμβάσεις έργου ή εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία
λήξης αυτών στις 30.6.2019. Η πρόσληψη γίνεται από
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομικών

Υγείας

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

