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Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στε-

λεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού 

των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώ-

ματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες δια-

τάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 1

Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών 

Εκτός Οργανικών Θέσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδο 
Ανώτατου Συμβουλίου ή, αν πρόκειται για αξιωματικούς 
των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), του 
Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), 
τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), 
εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του 
Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των 
ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά-
ξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 
και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 
(Α´ 219) υπό την προυπόθεση ότι:

α) κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρο-
μία τους, πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγεί-
ας, και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξι-
μη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού 
ογδόου έτους της ηλικίας τους,

β) έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, κατ’ εφαρμογή της περί-
πτωσης α´ της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2439/1996, 
πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης 
τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από 
τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της 
ηλικίας τους.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1: 
α) Η σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρί-

σεων κοινοποιείται αμελλητί στους αξιωματικούς της 
περίπτωσης α´ της παραγράφου 1.

β) Οι επιθυμούντες να τεθούν ή να παραμείνουν ΕΟΘ 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Μονάδα:

αα) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημε-
ρομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του 
αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων οι προερχόμενοι από 
την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1,

ββ) το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου διμήνου στο 
οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη 
υπηρεσία οι προερχόμενοι από την κατηγορία της πε-
ρίπτωσης β´ της παραγράφου 1,

γ) η οικεία Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί 
και απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού 
του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ακολούθως, η εν λόγω 
Διεύθυνση υποβάλλει αμέσως τις αιτήσεις συνοδευό-
μενες από τους ατομικούς φακέλους των αιτούντων 
στη Γραμματεία του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή 
του ΣΑΓΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου το αρμόδιο 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας 
υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, συγκαλούμενο το αργό-
τερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
περιέλευσης των αιτήσεων στην οικεία Γραμματεία. Το 
αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβά-
νοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του 
αξιωματικού,

δ) η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου υποβάλ-
λεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν 
της σχετικής γνωμοδότησης,

ε) οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο 
αξιωματικοί παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την 
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους, χωρίς να 
δικαιούνται προαγωγή λόγω αποστρατείας. Εάν απορ-
ριφθεί η αίτησή τους, αυτοί αποστρατεύονται σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996, με την επιφύλαξη και 
των διατάξεων του άρθρου 20 του ίδιου νόμου. Αν γί-
νει δεκτή η αίτησή τους, τίθενται ή παραμένουν, κατά 
περίπτωση, ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία 
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απόλυση μετά τη συμπλήρωση τρίμηνης πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον καταταγούν στις Ένο-
πλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους 
σε μητρώα αρρένων και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, 

β) απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, εφό-
σον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της 
ηλικίας τους κατά το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος. 

3. Όσοι υπαχθούν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της πα-
ραγράφου 2 εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προ-
σκλήσεις, για τις οποίες έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι 
πριν από την αρχική υπαγωγή τους σε οποιαδήποτε 
διάταξη της ανωτέρω παραγράφου. Το αξιόποινο της 
ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρο-
νται οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυπο-
ταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του 
αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν γνώμης 
του ΣΑΓΕ, μπορεί να απονέμεται τιμητικά βαθμός εφέ-
δρου αξιωματικού μέχρι Ταγματάρχη και αντιστοίχων 
των άλλων Κλάδων των ΕΔ σε Έλληνες εφέδρους οπλί-
τες. Από την απονομή του βαθμού του προηγούμενου 
εδαφίου δεν γεννώνται συντάξιμα ή άλλα οικονομικά 
δικαιώματα.

Άρθρο 25

Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλι-
κού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και 
παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων 
και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του 
Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού που πραγματοποιή-
θηκαν από τις 31.12.2015 έως και τις 3.10.2017 δύνα-
νται να εξοφληθούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), του
 π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), των άρθρων 66, 68 και 132 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), του 
π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), με 
την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις των αντίστοιχων ετών αναφοράς. 

Άρθρο 26

Τροποποίηση του άρθρου 30Γ 

του ν. 1264/1982

1.α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/
1982 (Α΄ 79), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Μόνο τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται και λει-
τουργούν σύμφωνα με το παρόν μπορούν να εκπροσω-
πούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.»

β. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 30Γ 
του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν. 3852/2010 (Α΄ 
87) μια πρωτοβάθμια ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, 
με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας ... », στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι 
υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγρα-
φικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενερ-
γεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς 
και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων 
ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία 
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη 
της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά μόνον οι πρωτο-
βάθμιες ενώσεις.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι 
μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας 
στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση μετάθεσής 
του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφε-
ρειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτο-
δικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του 
οποίου ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό 
της Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της 
οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με 
τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατι-
κό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν 
ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή 
μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, 
για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για 
οποιονδήποτε λόγο εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, 
ως περιφερειακή ένωση του πρώτου εδαφίου νοείται η 
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.» 

3. Η παρ. 7 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«7. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους χο-
ρηγούνται στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα 
κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου ειδικές άδειες απουσίας 
τριών (3) ημερών το μήνα, ενώ στον Πρόεδρο και στον 
Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώ-
σεων Στρατιωτικών χορηγούνται ειδικές άδειες απου-
σίας πέντε (5) ημέρες το μήνα. Στους αντιπροσώπους 
της Ομοσπονδίας χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για 
όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η 
οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) 
ημέρες κατ’ έτος. Όσοι δικαιούνται τις ανωτέρω άδειες 
ενημερώνουν εγγράφως τον Διοικητή της Μονάδας τους 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της 
αιτούμενης άδειας, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων 
στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε 
ενημερώνουν αμελλητί τον οικείο Διοικητή. Έως πέντε 
(5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πρωτοβάθμι-
ου σωματείου, με βαθμό μέχρι και Αντισυνταγματάρχη 
και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, δεν μετατί-
θενται όσο διαρκεί η θητεία τους πέραν των γεωγραφι-
κών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας του σωματείου, 
εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή αν κριθεί τούτο αναγκαίο 
λόγω προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής 
πειθαρχικής ποινής. Αν ο αριθμός των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου υπερβαίνει τον αριθμό των πέντε 
(5), το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή 
του, γνωστοποιεί, με απόφασή του που δεν ανακαλείται 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και αυτό προς το οικείο 
Γενικό Επιτελείο, τα μέλη για τα οποία θεμελιώνεται το 
δικαίωμα του ανωτέρω εδαφίου για το σύνολο της θη-
τείας τους. Ο χρόνος της θητείας του Προέδρου και του 
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Γενικού Γραμματέα στις ανωτέρω ενώσεις λογίζεται ως 
χρόνος διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
ν. 3883/2010 (Α´ 167).»

4. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 30Γ 
του ν. 1264/1982 αντικαθίστανται ως εξής: 

«β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγ-
γελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπρο-
σωπούν άλλους εργαζομένους. Κατ’ εξαίρεση, η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί 
να γίνει μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών 
Οργανώσεων και Οργανισμών.

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέ-
ματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης 
ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Διοικητικά 
Συμβούλια των πρωτοβάθμιων ενώσεων απευθύνονται 
για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τοπικού ενδια-
φέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικη-
τές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η 
έδρα των σωματείων, ενώ για κάθε ζήτημα που αφορά 
εν γένει τους στρατιωτικούς απευθύνονται εγγράφως 
αποκλειστικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
Στρατιωτικών. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρ-
χηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων 
απευθύνεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
Στρατιωτικών.»

5. Η παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«15. Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ως και των 
αντιπροσώπων για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι κατ’ απόλυτη 
αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με τις διαδικασίες αρ-
χαιρεσιών που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.»

6. Πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών που έχουν 
συσταθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4407/ 2016, γίνο-
νται με αίτησή τους μέλη της αντιπροσωπευτικότερης σε 
αριθμό πρωτοβάθμιων ενώσεων και σε συνολικό αριθμό 
μελών πρωτοβάθμιων ενώσεων Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις 
στρατιωτικών θα πρέπει να διεξάγουν αρχαιρεσίες για 
εκλογή νέων οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων 
στην ανωτέρω Ομοσπονδία, εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το σωματείο με την 
επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιω-
τικών» οφείλει να εναρμονίσει το καταστατικό του με τις 
ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εντός της 
οποίας οφείλει να διενεργήσει καταστατικό συνέδριο, 
το οποίο θα αποφασίσει για την αναγκαιότητα και τη 
σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής υπόστασης και 
εκπροσώπησης των ήδη συσταθεισών, μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, ενώσεων σε επίπεδο Περιφερειών. 
Στο καταστατικό συνέδριο θα εφαρμοστούν οι κάτωθι 
διαδικασίες:

α) 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 του πειθαρχικού συμβουλίου και ίσο με το ένα πέμπτο 
(1/5) των υποψηφίων αντιπροσώπων του αριθμού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου, 
ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε εκατό (100) εγγεγραμμέ-
να και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Σε περίπτωση 
κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογ-
γυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Εκλέγονται 
κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισ-
σότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί 
ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της 
εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα μέλη 
πρωτοβάθμιων ενώσεων που είναι εγγεγραμμένα και οι-
κονομικώς τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία προκή-
ρυξης των εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο της οι-
κείας πρωτοβάθμιας οργάνωσης. Προς το σκοπό αυτόν, 
το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος κάθε Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν δήλωση με τον αριθμό 
και τα ονόματα των εγγεγραμμένων και οικονομικώς 
τακτοποιημένων μελών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και κοινοποιείται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Πρόεδρο της εφορευ-
τικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές.

γ) Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών θα προκύψει μέσα 
από εκλογικές διαδικασίες και με ενιαία εφαρμογή του 
ίδιου μέτρου για όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Ειδι-
κότερα, ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων κάθε 
Πρωτοβάθμιας Ένωσης θα προκύψει από το άθροισμα:

αα) του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε 
εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιη-
μένα μέλη, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ και

ββ) του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε 
τριάντα (30) ψηφίσαντες.

δ) Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη και ο 
αριθμός ψηφισάντων είναι μικρότερα από το μισό του 
μέτρου, που καθορίζεται στην περίπτωση γ΄ και το Κατα-
στατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρα-
τιωτικών, θα εκλέξουν έναν (1) αντιπρόσωπο.

7. Η παρ. 14 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 καταρ-
γείται.

Άρθρο 27

Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων παραδόσεων υλικών, 
που διενεργούνται ή διενεργήθηκαν στο πλαίσιο συμβά-
σεων προμηθειών, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα 
με το π.δ. 284/1989 (Α΄ 133) μεταξύ του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας και Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), και για τις παραδόσεις αυτές 
δεν έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινικές ρή-
τρες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες μέχρι του ορίου έξι τοις 
εκατό (6%) επί της αξίας των υλικών που παραδίδονται 
εκπρόθεσμα.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Εσωτερικών Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 Ναυτιλίας
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ  
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