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Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης  και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρμογή για 
την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της δη-
μόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους δι-
ατάξεις του, για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, 
ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη των παραγρά-
φων 2 και 3 του άρθρου 21 που επιλέγονται σύμφωνα 
με τα άρθρα 21 έως 36. 

β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσω-
πικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό 
του άρθρου 18 του ν. 3699/2008.

ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία: 
αα) η υπηρεσία στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαί-

δευση, 
ββ) η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού 

αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με 
αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με 
ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και

γγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.

στ) Διδακτική υπηρεσία:
αα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μο-

νάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), καθώς και στις Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) 
που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήμα-
τά τους,

ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, 
γγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύ-

τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 

δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών για χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών, 

εε) η υπηρεσία με την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαι-
δευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του προ-
ϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
του προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή του μέ-
λους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέ-
ντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) 
ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(Κ.Δ.Α.Υ.), του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδα-
γωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
(Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνο-
λογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, 
του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής 
υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριο-
τήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του 
αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Εργαστηριακό Κέντρο 
Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρο Συμβουλευτικής 
και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), σε Γραφείο Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σε Γρα-
φείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), σε Κέντρο Πληροφορικής 
και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σε Συμβουλευτι-
κό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) και σε Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης 
Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών 
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τους ως πρόσκαιρα ανέργων και ο αριθμός των μετεκ-
παιδευομένων ανέργων ανά τμήμα ως ποσοστό επί του 
συνόλου.».

3. Το άρθρο 14 του ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 14
Επιλογή σπουδαστών

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται 
ο αριθμός των επιλεγομένων υποψηφίων για φοίτηση 
στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου 
Τουρισμού, ανά ξενοδοχειακό κατάλυμα ή επιχείρηση 
που λειτουργεί σε πόλη όπου υφίστανται ή πρόκειται 
να συσταθούν τμήματα μετεκπαίδευσης.

2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ανά εκπαιδευτική 
περίοδο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 
επιλογής, ο τόπος και οι ημερομηνίες υποβολής των δι-
καιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από 
τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται, με από-
φαση του Υπουργού Τουρισμού, στις έδρες των εκπαι-
δευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού που εί-
ναι αρμόδιες για την κατά τόπο εποπτεία των τμημάτων 
μετεκπαίδευσης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Μέλη 
των επιτροπών αυτών ορίζονται: α) ένας υπάλληλος του 
Υπουργείου Τουρισμού, β) ένας εκπρόσωπος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και γ) ένας εκπρόσωπος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και 
Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, που υποδει-
κνύονται αντιστοίχως με τους αναπληρωτές τους. Χρέη 
γραμματέως των ως άνω επιτροπών εκτελούν υπάλληλοι 
του Υπουργείου Τουρισμού.».

Άρθρο 114

Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος 

στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δύναται να συμμετέχει με εκ-
πρόσωπό του, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στην ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία της 
υπό σύσταση, εδρεύουσας στις Βρυξέλλες και διεπόμε-
νης από το βελγικό δίκαιο, Διεθνούς Ένωσης μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans 
But Lucratif ), με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώμα-
τος Ελλάδος» και καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
ανέγερση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Μουσείου 
του Ολοκαυτώματος.

Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρη-
ση κατά κυριότητα περιουσιακών στοιχείων του Δήμου 
στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση.

Άρθρο 115

Καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις 

μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας 

του τακτικού προσωπικού

1. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρι-
σμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται 
από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε ορ-
γανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές - 
καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 
δύο (2) διδακτικών ετών.».

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/
2010 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ.αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 
113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) καταρτίζονται ενιαία, με 
διάρκεια δύο (2) διδακτικών ετών.

ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, 
αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχο-
λικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προ-
σωπικό, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις που 
καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του 
προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό 
έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η 
οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ ανα-
λογία στους οικείους δήμους.».

Άρθρο 116

Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού 

για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που 

απασχολείται στην πυρασφάλεια

και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του
ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω 
κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκη-
νώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες 
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρό-
σληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφά-
λεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας 
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε 
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Συμβάσεις διάρκειας τριών (3) μηνών που συνάφθη-
καν, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσω-
στικής κάλυψης των ακτών, μπορούν να παραταθούν με 
απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου μέχρι 
τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών.».

Άρθρο 117

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017 (Α΄141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφά-
λειας της περίπτωσης α΄ παρατείνεται έως τις 31.12.2018 
για τις κάτωθι περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι-
ακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οι-
κοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα 
κτίρια τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8451Τεύχος Α’ 102/12.06.2018

έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και 
για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερι-
κά ή ολικά προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία 
«Ε΄ -Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του 
Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του 
π.δ. 41/ 2018 (Α΄ 80), ή/και προσθήκη δόμησης λειτουρ-
γικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και 
στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι-
ακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οι-
κοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα 
κτίρια τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 
έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και 
για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολι-
κά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ -Υγεία 
και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ 
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018, ή/
και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 
2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πι-
στοποιητικού εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της 
παραγράφου 1, η άδεια που εκδόθηκε κατά την παρ. 1 
του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται.

Άρθρο 118

Ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων 

Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

1. Στην περίπτωση σύστασης δημοτικού λιμενικού τα-
μείου κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), τα νεοσυσταθέντα 
δημοτικά λιμενικά ταμεία περιέρχονται σε όλα τα κινητά 
και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, 
εν γένει, και υποχρεώσεις ως εξής:

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 
των ακινήτων μεταβιβάζεται στο δημοτικό λιμενικό τα-
μείο που ασκεί τις αρμοδιότητες του δήμου εντός των 
διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται.

Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης ορίζεται ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, 
ο οποίος διενεργεί την απογραφή και αποτίμηση των 
πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων το αργότερο 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
ορισμού του και συντάσσει σχετική έκθεση.

Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή περιλαμ-
βάνεται και η αναλογία των διαθεσίμων που δικαιούται 
κάθε νέο δημοτικό λιμενικό ταμείο επί του συνόλου των 
εισπραχθέντων εσόδων από δραστηριότητες εντός των 
διοικητικών του ορίων, μέχρι την ημερομηνία σύστασής 
του, καθώς και η αναλογούσα αξία ακινήτων που τυχόν 
αποκτήθηκαν μετά την αρχική σύσταση του δημοτικού 
λιμενικού ταμείου.

Η κατανομή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων 
γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 
αρχικώς συσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου, 
σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση.

2. Η έκθεση απογραφής - αποτίμησης και η απόφαση 
κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της προηγού-

μενης παραγράφου αποστέλλονται άμεσα στον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος 
εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των 
ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στα νεοσυσταθέντα 
δημοτικά λιμενικά ταμεία. Η απόφαση αυτή δημοσιεύ-
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της προαναφερθείσας απόφασης 
το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται 
στα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις του αρχικώς συσταθέντος δημοτικού λιμενικού 
ταμείου.

Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, η οποία 
περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, 
καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακι-
νήτων καταχωρίζεται ατελώς στο οικείο κτηματολογικό 
γραφείο.

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ-
σεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

3. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του αρχικώς συσταθέντος δημοτικού 
λιμενικού ταμείου.

4. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζο-
νται και στις περιπτώσεις δημοτικών λιμενικών ταμείων 
που έχουν συσταθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
και δεν έχει ολοκληρωθεί η κατανομή και μεταβίβαση 
των περιουσιακών τους στοιχείων.

Άρθρο 119

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5Β του άρθρου 76 
του ν. 2121/1993 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4481/2017 (Α΄100) και ισχύει, 
προστίθεται:

«Επιτρέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 
γενικού διευθυντή, υπαλλήλων και λειτουργών που προ-
έρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται 
από το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση του γενι-
κού διευθυντή από τον υπάλληλο ή λειτουργό που προ-
έρχεται από τους φορείς του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματι-
κή υπηρεσία στην οργανική του θέση. Σε περίπτωση 
αποχώρησής του από την παραπάνω θέση επανέρχε-
ται αυτοδικαίως στην οργανική του θέση και με το ίδιο 
υπηρεσιακό καθεστώς που ίσχυε πριν την αποχώρησή 
του από την υπηρεσία. Ο υπάλληλος ή λειτουργός που 
προσλαμβάνεται στην ανωτέρω θέση λαμβάνει από τον 
Ο.Μ.Μ.Θ. μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η κα-
ταβολή των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν από 
την τοποθέτησή του διακόπτεται αυτοδικαίως.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 
1η Ιανουαρίου του 2018.».

Άρθρο 120

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή 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, 12 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  
και Υπουργός Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

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

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Τουρισμού
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ




