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Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλ-

λοντος και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος

Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται 
Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο», που είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον 
έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομη-
μένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας 
αυτού. 

Άρθρο 2

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης - 

Περιφερειακά Παρατηρητήρια και Τμήματα 

Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια 

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται ως όργα-
νο της Περιφέρειας, Περιφερειακή Διεύθυνση «Ελέγχου 
Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια», σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με κατά τόπον 
αρμοδιότητα αυτή της οικείας Περιφέρειας. 

2. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συνιστάται 
ως όργανο της Περιφέρειας Τμήμα «Ελέγχου Δόμησης - 
Τοπικά Παρατηρητήρια», με κατά τόπον αρμοδιότητα 
αυτή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία 
υπάγονται ως υπηρεσίες στην αντίστοιχη Περιφερειακή 
Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατη-
ρητήρια». 

3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι 
(6) μηνών κατόπιν προτάσεως των αρμοδίων Υπουργών 

Οικονομικών, Διοκητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η στελέ-
χωση, το αναγκαίο προσωπικό, η κατάρτισή του, η υλι-
κοτεχνική υποδομή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακών Παρα-
τηρητηρίων» και των αντίστοιχων Τμημάτων - Τοπικών 
Παρατηρητηρίων. 

Άρθρο 3

Συμβούλια Παρακολούθησης

Δομημένου Περιβάλλοντος - Ετήσιες εκθέσεις

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται επταμελές 
«Συμβούλιο Παρακολούθησης του Δομημένου Περιβάλ-
λοντος», για τη μελέτη και αξιοποίηση δεδομένων και 
στοιχείων που αφορούν στο Δομημένο Περιβάλλον και 
την υποβολή προτάσεων προς το οικείο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. Συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περι-
φερειάρχη και αποτελείται από:

α. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδος (ΕΝ.Π.Ε.), 

β. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος Κ.Ε.Δ.Ε., 

γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), 

δ. έναν (1) εκπρόσωπο καθηγητή οποιασδήποτε βαθ-
μίδας από Πανεπιστήμιο της οικείας Περιφέρειας, 

ε. έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικής περιβαλλο-
ντικής οργάνωσης,

στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
(ΣΑΔΑΣ) ή του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωρο-
τακτών ΣΕΠΟΧ ή Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πο-
λεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ΣΕΜΠΧΠΑ και

η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδος ή του Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών. 

2. Τα Τοπικά Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλο-
ντος συντάσσουν, ανά τρίμηνο, έκθεση για την πορεία 
προόδου των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, την οποία 
υποβάλλουν στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο και στο 
οικείο Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου Περι-
βάλλοντος.

3. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δομημένου Περι-
βάλλοντος συντάσσουν ετησίως έκθεση για τα θέματα 
αρμοδιότητάς τους, στην οποία περιλαμβάνονται και οι 
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στής του Παραρτήματος Α΄ αλλά ο συντελεστής 0,20 
για υπερβάσεις αυτών έως είκοσι τοις εκατό (20%) του 
επιτρεπόμενου ύψους και επιτρεπόμενης κάλυψης και 
συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του είκοσι 
τοις εκατό (20%) του επιτρεπόμενου ύψους και επιτρε-
πόμενης κάλυψης. Ως επιτρεπόμενο ύψος θεωρείται το 
επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής όπου βρίσκεται το ακί-
νητο και όχι το ύψος που αναφέρεται στην οικοδομική 
άδεια. Στην περίπτωση υπέρβασης ύψους οικοδομικής 
άδειας χωρίς την υπέρβαση του ύψους της περιοχής, το 
ειδικό πρόστιμο για την υπέρβαση ύψους υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5. 

11. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστί-
μου που αφορά την υπέρβαση ύψους, στην περίπτωση 
οικοδομής με οικοδομική άδεια, δεν προσμετράται το 
πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη μη 
ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκ-
χωματώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό 
πρόστιμο για το ύψος, που έχει προκύψει από τη μη 
ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκ-
χωματώσεις, υπολογίζεται αναλυτικά σύμφωνα με την 
παράγραφο 5. 

12. Για κύρια και μοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιο-
κτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα 
τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο 
αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογέ-
νειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπε-
δο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο 
οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις 
στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό 
ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χι-
λιάδων (3.000), καταβάλλεται ποσοστό 40% του ενιαίου 
ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται με τις διατάξεις 
του παρόντος. Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές 
ανάγκες εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας 
που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) 
τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) 
τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω 
από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον 
άλλο σύζυγο. Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου πληρούται εφόσον 
για τις στεγαστικές ανάγκες των ανωτέρω προσώπων το 
άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί 
δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή 
προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τ.μ. για κάθε τέκνο.

13. Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου 
στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή 
έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές 
μείωσης του προστίμου και του παραρτήματος λαμβά-
νονται υπόψη για όποιον από τους συγκύριους πληροί 
τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά 
φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης 
ιδιοκτησίας.

14. Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακε-
κριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας 
από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια 
της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού 
προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να 
ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για τη συ-
ντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της 
ταυτότητας κτιρίου. 

Άρθρο 101

Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου – 

Προθεσμίες

1. Για την εφαρμογή του παρόντος ως ημερομηνία 
υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού 
παραβόλου, όπως αυτή παρουσιάζεται διά της ηλεκτρο-
νικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα.

2. Το πρόστιμο καταβάλλεται σε εκατό (100) μηνιαίες 
δόσεις.

3. Αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως το ποσό της μη-
νιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυ-
ξάνεται κατά ένα τοις εκατό (1%) για κάθε μήνα καθυ-
στέρησης.

4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας 
υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συ-
νολικού ποσού του προστίμου.

5. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συνολικού ποσού του προστίμου, έως 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της 
ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) 
επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται η διαδικασία 
κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίμου, καθώς 
και κάθε σχετικό θέμα. 

Άρθρο 102

Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού 

προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις 
διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων του 
άρθρου 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με 
τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί 
να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 
8.11.2019. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να πα-
ραταθεί η ανωτέρω προθεσμία υπαγωγής. 

2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με 
το Παράρτημα Α΄, και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται 
στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κα-
τασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
έως τις 8.4.2018,

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από 
τις 9.4.2018 έως τις 8.10.2018,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) αν ο αιτών υποβάλει τη 
μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση 
υπαγωγής.
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3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:
α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατα-

σκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από 
τις 9.10.2018 έως τις 8.2.2019,

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κα-
τασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
μετά τις 9.2.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για 
τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγ-
ματα καθορισμού όρων δόμησης.

4. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 μείωση του 
προστίμου δεν ισχύει αν πριν από την ημερομηνία 
υπαγωγής εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι 
αλλαγές χρήσης από το αρμόδιο Παρατηρητήριο. Στην 
περίπτωση αυτή, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται 
σε κάθε περίπτωση κατά είκοσι (20%).

5. Αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και 
χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες 
προσαρμογής: 

α) με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυ-
θαίρετων Κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 116, ή 

β) με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 
ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυ-
θαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια, 
σύμφωνα με το άρθρο 117,

το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος, 
όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα 
Β΄, των εργασιών προσαρμογής και μέχρι πενήντα τοις 
εκατό (50%) αυτού, εξαιρουμένου του παραβόλου εφό-
σον προσκομιστεί βεβαίωση της Επιτροπής ή των Συμ-
βουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν 
προσηκόντως. 

6. Αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και 
χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες 
στατικής ενίσχυσης σύμφωνα με την εκπονηθείσα στατι-
κή μελέτη μηχανικού, που προβλέπεται στην περίπτωση 
8 του άρθρου 99, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται 
κατά το κόστος αυτών και έως:

α) εξήντα τοις εκατό (60%) σε περιοχές σεισμικής επι-
κινδυνότητας 3, 

β) πενήντα τοις εκατό (50%) σε περιοχές σεισμικής 
επικινδυνότητας 2,

γ) τριάντα τοις εκατό (30%) σε περιοχές σεισμικής επι-
κινδυνότητας 1.

7. Αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και 
χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθ-
μισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού, το ενιαίο ει-
δικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος αυτών και έως: 

α) πενήντα τοις εκατό (50%) για υπερβάσεις έως 250 
τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοι-
κίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες 
με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας, 

β) τριάντα τοις εκατό (30%) για υπερβάσεις άνω των 
ανωτέρω αναφερομένων. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας προσδιορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμο-
γή του παρόντος, η μείωση των συντελεστών του ενιαίου 
ειδικού προστίμου, καθώς και η πρόβλεψη περιπτώσεων 
μείωσης του προστίμου για ειδικές κατηγορίες.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
και για τις αιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 125 
του παρόντος.

Άρθρο 103

Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται 
φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με 
ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ 
ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 καταβάλλουν πο-
σοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως 
περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν τα δικαιο-
λογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω 
προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιεί-
ται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το 
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται 
φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με 
ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ 
ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες 
(24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας 
κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου 
ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων. 

3. Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγρα-
φεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, 
για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας 
τους, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού 
προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απο-
δεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. 
Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για 
τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης, καθώς και για τα 
ακίνητα αυτών στη Θράκη. Για την περίπτωση έλλειψης 
τίτλων ιδιοκτησίας τα δικαιολογητικά καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. 

4. Για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας 
πολυτέκνων με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες 
(40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως ογδόντα 
χιλιάδες (80.000) ευρώ, αυτοί καταβάλλουν ποσοστό 
20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των 
ανωτέρω προϋποθέσεων. Πολύτεκνοι του προηγούμε-
νου εδαφίου, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της δευτε-
ρεύουσας κατοικίας τους με επιφάνεια μικρότερη των 
80 τ.μ, καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού 
προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απο-
δεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. 

5. Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως εικοσιπέντε 
χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο 
άρθρο 97 της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσο-
στό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν 
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των 
ανωτέρω προϋποθέσεων. 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 2 Nοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

  Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

  Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Nοεμβρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


