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Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλ-

λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 24 

του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Στο άρθρο 24 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγρα-
φος 12 ως εξής:

«12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), πλην της περίπτωσης διεξαγωγής 
αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις 
του καταστατικού της.».

Άρθρο 2

Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως 
ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Με-
ταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων 
(W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χο-
ρηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.».

Άρθρο 3

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του 
άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής

«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής 
ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017».

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 56Α 

του ν. 2725/1999

Το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 56Α
Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων
σε κατηγορίες

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις 
εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη 

δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που 
φιλοξενούν:

α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές 

ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 
κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.

ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές 
ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 
200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.

γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί 
αγώνες.

δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατη-
γοριών.

εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώ-
νες επαγγελματικών κατηγοριών.

στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 
θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των 
αγώνων.

ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή 
έως 1.000 θεατές.

ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί 
αγώνες.

θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατη-
γοριών.

ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώ-
νες επαγγελματικών κατηγοριών.

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα) Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή 

προσωρινές) διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον 
(θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κ.λπ.) ή σε κοινόχρη-
στους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση του αεροαθλητισμού.

ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν. 4276/2014 (Α΄ 155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινη-
τοδρόμια κ.λπ.).

γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργά-
νωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία 
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Α.Α.Ε. η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των 
υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. ανεξαρτήτως 
της πορείας της εκκαθάρισης.».

Άρθρο 11

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999 
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με τα αθλητικά σωματεία του πρώτου εδαφίου εξο-
μοιώνεται το μη κερδοσκοπικό κοινωφελές σωματείο με 
την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ-
ΕΛΛΑΣ», μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL 
OLYMPICS INTERNATIONAL. Με ειδικούς κανονισμούς, 
που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση του σωματείου, τίθενται 
οι κανόνες για όλα τα θέματα που αφορούν τους αθλητές, 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή των καλλιεργούμενων 
από το σωματείο αθλημάτων και κλάδων άθλησης, την 
τέλεση αγώνων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι κα-
νονισμοί αυτοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε 
έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλη-
τισμού Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27 
του παρόντος νόμου. Για την κατάρτιση των ως άνω κα-
νονισμών, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL 
και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, 
κατά τρόπο που να προσιδιάζει στις ειδικές δεξιότητες 
των αθλητών. Για το ως άνω νομικό πρόσωπο δεν έχει 
εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του 
άρθρου 7 και η παράγραφος 3 του άρθρου 135».

Άρθρο 12

Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Διατηρούνται, επίσης, σε ισχύ οι διατάξεις του άρ-
θρου 25 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).».

Άρθρο 13

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού σε προπονητές αθλητών που κατέκτησαν μετάλλιο 
σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι 
δεν διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, 
χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος προπονητή κατηγορίας Α΄ για το άθλημα, στο οποίο 
επιτεύχθηκε η διάκριση μετά από εισήγηση της οικείας 
ομοσπονδίας. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφί-
ου απολαμβάνουν τα προνόμια και τις επιβραβεύσεις 
που προβλέπονται στο ν. 2725/1999 (Α΄ 121) για τους 
προπονητές των αθλητών που κατέκτησαν την πρώτη 
(1η) έως και την τρίτη (3η) θέση σε Ολυμπιακούς ή Πα-
ραολυμπιακούς αγώνες.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 
1.1.2016. Από τις 31.12.2018 η ρύθμιση της προηγού-
μενης παραγράφου εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πε-
ριπτώσεις αθλημάτων, για τα οποία δεν έχει λειτουργήσει 
σχολή προπονητών.

Άρθρο 14

Χώροι γυμναστηρίων σε ξενοδοχεία

1. Το άρθρο 32 του ν. 2725/1999 δεν έχει εφαρμογή 
για τη λειτουργία χώρου γυμναστηρίου, επιφανείας από 

20 τ.μ. έως 100 τ.μ., εντός ξενοδοχείου, εφόσον ο χώρος 
αυτός διατίθεται αποκλειστικά στους ενοίκους του ξενο-
δοχείου, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ξενοδοχειακή 
εγκατάσταση για τουλάχιστον μία (1) πλήρη ημέρα.

2. Οι ανωτέρω χώροι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής της 216/2015 (Β΄ 10) υπουργικής απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 15

Αποπληρωμή αποζημιώσεων λειτουργίας του

Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β.

και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Αποζημιώσεις των μελών του Ειδικού Σώματος Πα-
ρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της 
Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 8 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) 
και των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 για το έτος 2016, 
που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία των παραπάνω 
συλλογικών οργάνων και των οποίων η αποπληρωμή 
δεν κατέστη δυνατή, δύνανται να αποπληρωθούν σε 
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας 
Αθλητισμού) του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους ΚΑΕ εξόδων, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 16

Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του 
ν. 3708/2008 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υπο-
χρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή 
δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσε-
ων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού 
Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και θεσπίζονται με 
κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση 
ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, 
η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρί-
σκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη 
θεώρησή της. Ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές 
Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προα-
ναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς 
μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπι-
στημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών 
μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση 
με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτι-
κού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε 
ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που 
διοργανώνει το ΕΥΑΕΤ σε θέματα προαγωνιστικού ελέγ-
χου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο 
και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. 
Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον 
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αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκ-
δήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλη-
τικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετο-
χής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγρά-
φονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, 
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) Έτος γέννησης, 
δ) Άθλημα, ε) Φωτογραφία, στ) Αριθμός Δελτίου Αθλη-
τικής Ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση 
με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση 
συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και 
βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές 
εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή 
υπουργική απόφαση.

Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός 
(1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν 
να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να 
μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σω-
ματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών 
υγείας των αθλητών τους.

Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, 
καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών 
γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των 
αθλητικών σωματείων και των αθλητών.».

Άρθρο 17

Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία είχε 
προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 
(Α΄ 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 11 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 31 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη 
των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των ανα-
γνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομο-
σπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα 
αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον 
πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών 
Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκα-
κιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο 
καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Πα-
ραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδί-
ας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές 
τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών 
ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επι-
τροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες 
διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς 
αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυ-
μπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκα-
κιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν 
πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνω-
ρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε 
στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των 
βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά 

τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν 
στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί 
και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών 
ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο 
αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή 
αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε 
ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυ-
μπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και 
της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα 
το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπον-
δία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της 
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής 
Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές 
ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους 
σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω 
διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέ-
ον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται 
άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή 
σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τις 120 υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερο-
λογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε 145 ημέρες 
για το έτος διεξαγωγής Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και 
σε 160 ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η 
ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως 240 ημέ-
ρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως 30 
ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα 
όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς 
ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, 
η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος 
της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που 
συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση 
της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυ-
ρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) 
για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών 
Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται 
ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος 
της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη δι-
οργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν 
προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της 
οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο 
αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώ-
να πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και 
δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η 
προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγ-
μένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών 
ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού 
αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων 
εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές 
και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλη-
τές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του 
ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή 
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Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Υφυπουργός Ναυτιλίας 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


