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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4407
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
KEΦΑΛΑΙΟ Α´
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.)
Άρθρο 1
Ίδρυση – Αποστολή
Ιδρύεται Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας
(Σ.Μ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, μετά
από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ),
με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως
άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 2
Εκπαίδευση
1. Στους σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση.
2. Στη Σ.Μ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που περιλαμβάνουν τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:
α) Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
β) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
γ) Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.
3. Με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του
άρθρου 46 καθορίζεται η διατήρηση στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων της Σ.Μ.Υ.Α. των εμβλημάτων, των θυρεών και των ονομασιών των συγχωνευόμενων σχολών
Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ. για λόγους ιστορικής συνέχειας.
Άρθρο 3
Υπαγωγή - Έδρα - Διάρκεια εκπαίδευσης
1. Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής
Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές της Σχολής εισέρχονται σε
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αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων που διοργανώνει
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για
την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 11 του Ν. 1911/1990 (Α´ 166).
2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της
Δεκέλειας. Mε απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού
Συμβουλίου, η εκπαίδευση μίας από τις κατευθύνσεις ή
μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων από τις ειδικότητες
μπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.
3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής.
Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομάζονται
μόνιμοι Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης - ειδικότητας.
Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις
1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. εισάγονται το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή
σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, τη
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων
Ραδιοναυτίλων.
2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Μ.Υ.Α. είναι σπουδαστές στις λοιπές Σχολές
της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε
αυτές. Όταν εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυτών
ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή
του, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, διαλύει την εν
λόγω Σχολή. Με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε
σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της διάλυσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΟ.Μ.ΚΑ.)
Άρθρο 5
Σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών
(ΜΟ.Μ.ΚΑ.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) μπορεί να
συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού
ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς
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15. Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ως και των
αντιπροσώπων για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι κατ’ απόλυτη
αλφαβητική σειρά. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των
εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής
επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά
σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο
αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της
εξελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.
16. Στρατιωτικοί που τιμωρήθηκαν πειθαρχικά, για
παραπτώματα που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τη
δράση τους στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών των
υφιστάμενων, πριν την έκδοση του παρόντος νόμου,
σωματείων δικαιούνται, εφόσον είναι στην ενέργεια, να
ζητήσουν την επανεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις
πειθαρχικές ποινές.
17. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου
του παρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο της Ομοσπονδίας συμμετέχει ως
παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια μεταθέσεων
του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη
και ιεραρχία των στελεχών του άρθρου των Ενόπλων
Δυνάμεων- Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων. Ο βαθμός του
εκπροσώπου θα εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.
18. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του
παρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού και υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής, εκλέγεται από
το συνέδριο της Ομοσπονδίας, συμμετέχει υποχρεωτικά
στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Μετοχικού
Ταμείου (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) και των υπ’
αυτών λογαριασμών.»
Άρθρο 51
Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ
1α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως
εξής:
«α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους προϊσταμένους
Διεύθυνσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
υπηρεσιακού συμβουλίου οι οποίοι ορίζονται από τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη της οικείας ΠΕΔ.»
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β. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του
Ν. 3584/2007, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους προϊσταμένους Διεύθυνσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου, οι οποίοι ορίζονται από το οικείο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Εάν τα Δημοτικά Συμβούλια δεν ορίσουν τα μέλη τους
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αυτά ορίζονται
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή
από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
γ. Στο τέλος του στοιχείου αα’ της περίπτωσης α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως
ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού αποτελούνται
από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν
επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι
που υπηρετούν εκτός, της έδρας του, που πληρούν τις
προϋποθέσεις.
Προκειμένου για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού αποτελούνται
από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής, έχουν τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Αν ο αριθμός
των Προϊσταμένων Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής δεν
επαρκεί για τη συγκρότησή του ή δεν έχουν γίνει επιλογές, ορίζονται υπάλληλοι που ασκούν με οποιονδήποτε
νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούν τις
λοιπές προϋποθέσεις.»
2. Η περίπτωση γ΄, της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/
2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. αα. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5
του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.
ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2017-2018
και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό
των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον
προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που
καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του
προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κατανέμεται
με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το παραπάνω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του
Ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
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3.α. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4, του άρθρου 209 του
Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα όρια προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών, πέραν
των οποίων απαιτείται θεώρηση, ύστερα από γνώμη του
οικείου περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία, η θεώρηση αυτή γίνεται
από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη
του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και
Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υπουργείου, η αρμοδιότητα αυτή, της θεώρησης, μεταβιβάζεται στην αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου που συγκροτείται
στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Συντονιστή της ή του ασκούντος καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από τους:
i. Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ii. Έναν μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με
τον αναπληρωτή του.
iii. Έναν μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.
iv. Έναν κοινό εκπρόσωπο των συνδέσμων ΣΑΤΕ και
ΣΤΕΑΤ με τον αναπληρωτή του.
v. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
με τον αναπληρωτή του.»
β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται θεώρηση των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος
Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και των Ανακεφαλαιωτικών
Πινάκων (Α.Π.Ε.) των έργων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, των
Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων τους και των Δ.Ε.Υ.Α. του
Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) και του Ν. 890/1979 (Α΄ 80) από την
Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η αρμοδιότητα της θεώρησης
μεταβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται από τις οικείες, διατάξεις γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου, γνωμοδοτεί
το τεχνικό συμβούλιο της οικείας περιφέρειας.
γ. Για τα έργα και μελέτες που εργοδότης ή κύριος του
έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η προϊσταμένη αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 7
περίπτωση δ΄ του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και του άρθρου
1 παρ. 13 του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), καθορίζονται κάθε
φορά, με απόφαση του Υπουργού. Αρμόδιο όργανο να
αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι ο Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τεχνικό
Συμβούλιο κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 7 περίπτωση ε΄ του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 1 παρ. 14
του Ν. 3316/2005 είναι το τεχνικό συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του παρόντος.
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δ. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις
περιπτώσεις, για τις οποίες εκκρεμεί γνωμοδότηση και
θεώρηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4α) Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και
των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των
φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού
παρατείνονται πέραν της 30ής Ιουνίου 2016 και έως
την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των
Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη
αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 του ΕΣΠΑ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31.12.2016. Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) οι συμβάσεις του προσωπικού
σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις
αορίστου χρόνου.
β) Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της ανωτέρω
περίπτωσης α΄ θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 20142020.
Άρθρο 52
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται
κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες
θέσεις σε Τμήματα Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για κατάταξη μονίμων εν ενεργεία
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), αποφοίτων
των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις
θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι.. Για τη διαδικασία
και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1865/1989 (Α΄ 210).
Άρθρο 53
1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν. 3187/2003 (Α΄ 233) προστίθεται νέα περίπτωση
ε΄ ως εξής:
«ε. Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της
Σχολής Ικάρων, οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν
σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως μαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των ΕΔ είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από
τις τάξεις των ΕΔ και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται
από τη Σχολή Ικάρων, μπορούν με αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην κατηγορία που
ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη σχολή από
την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών
που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής
τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η
δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη Σχολή Ικάρων ακαδημαϊκή περίοδο. Η
επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιω-
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σιακών απαιτήσεων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαν διατυπωθεί προς λήψη σχετικής απόφασης κατά
το χρόνο ισχύος του Ν. 3433/2006 πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3978/2011 και εξακολουθούν να υφίστανται
μέχρι την 31.12.2016, διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο διατύπωσης της οικείας απαίτησης
και ολοκληρώνονται, επιτρεπόμενης της επικαιρότητας των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτή είναι αναγκαία.
Άρθρο 62
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Εθνικής Άμυνας

Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

