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Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου πρώτου 

του ν. 3912/2011

Στον ν. 3912/2011 (Α΄17), επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου προ-
στίθενται παράγραφοι 1Α και 1Β ως εξής:

 «1Α. Η Εταιρεία της παραγραφου 1 μετονομάζεται σε 
“Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία” με 
διακριτικό τίτλο “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα”.

1Β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εται-
ρεία με την επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότη-
τας και Ανάπτυξης Α.Ε.” και τον τίτλο “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”, νο-
είται εφεξής η εταιρεία “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
Ανώνυμη Εταιρεία”.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα και τον 
ν. 4548/2018 (Α΄104) και λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.».

3. Στο άρθρο πρώτο προστίθενται παράγραφοι 3, 4 
και 5 ως εξής:

 «3. Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εται-
ρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, 
βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή 
πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγι-
κής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: 
α) τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκό-
λυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές 
χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη δυ-
σλειτουργιών και ανεπαρκειών της αγοράς, μέσω, ιδίως, 
του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής 

χρηματοδοτικών μέσων για τη βέλτιστη διοχέτευση 
των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς 
επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινο-
τόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την 
προώθηση των επενδύσεων στη Χώρα με στόχο την οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, 
η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχει-
ρήσεις και στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται 
στον ν. 4270/2014, θ) την προώθηση της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απα-
σχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται 
στο Καταστατικό της.

4. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν 
στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σε 
αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις 
άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπε-
ται στον παρόντα νόμο. Οι διατάξεις του ν. 3429/2005 
(Α΄ 314) που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, 
δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες 
θυγατρικές της. Επίσης, δεν εφαρμόζονται ως προς την 
Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της οι διατάξεις του 
ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

5. Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέ-
ρους, ως άμεσες θυγατρικές της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Ανώνυμης Εταιρείας νοούνται αυτές τις οποίες 
ιδρύει για την επιδίωξη του καταστατικού της σκοπού ή 
αυτές στις οποίες συμμετέχει και οι οποίες επιδιώκουν 
τους ανωτέρω και παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.».

Άρθρο 2 

Τροποποίηση Καταστατικού 

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. 

Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που θεσπίστηκε με 
το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις:

1α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει διακριτικό 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 31 

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν τη 
δημοσίευση του παρόντος για το σύστημα παρακολού-
θησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών 
ή/και εκροών, δυνάμει των παραγράφων 7 έως 11 του 
άρθρου 31 του ν. 3784/2009, εξακολουθούν να ισχύουν, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του 
παρόντος.

2. Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/ 
2009, όπως προστίθεται με το άρθρο 30 του παρόντος 
νόμου τίθενται σε ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την Περιφέρεια 
Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων 
και εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια. 
Ειδικά για τα βυτιοφόρα οχήματα που διαθέτουν πιστο-
ποιητικό ογκομέτρησης, το οποίο λήγει σε ημερομηνία 
μεταγενέστερη των δεκαοκτώ (18) ή των είκοσι τεσσά-
ρων (24) μηνών αντίστοιχα, οι διατάξεις της παρ. 13 του 
άρθρου 31 του ν. 3784/2009 τίθενται σε ισχύ μετά τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

3. Ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες έχουν υπο-
βληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετά-
ζο- νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. 

4. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, έλεγχοι ολοκληρώνονται κατά τη διαδικασία και 
από τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 31 του ν. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε έως την 
αντικατάστασή του με τον παρόντα νόμο. Ως εκκρεμείς 
νοούνται οι έλεγχοι, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί 
πράξη επιβολής προστίμου. Επί των πράξεων επιβολής 
προστίμου αυτών δεν ασκείται ενδικοφανής προσφυγή.

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31 
του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους 
που ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Μέχρι την 
έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 9 και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 10, 
τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 2 της Φ2/1871/2013 
(Β΄2173) κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν 
να ισχύουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 32

Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών 

τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Α.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
π.δ. 38/1991 (A΄ 21) και των οποίων η ημερομηνία θεώ-
ρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 
του άρθρου 9 του π.δ. 112/2012 (A΄197).

β) Η άδεια του βοηθού τεχνίτη υδραυλικού αντικαθί-
σταται με βεβαίωση αναγγελίας εντός εννέα (9) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλοντας 
αίτηση, χωρίς καμία επιβάρυνση. Τεχνική επαγγελματική 
δραστηριότητα με κατοχή άδειας του προηγούμενου 
εδαφίου ασκηθείσα από την 1.1.2019 έως την αντικατά-
στασή της και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση 
της ως άνω προθεσμίας, λογίζεται ως νομίμως εκτελε-
σθείσα.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προ-
θεσμίας και προκειμένου ο κάτοχος άδειας του βοη-
θού τεχνίτη υδραυλικού να εξακολουθεί να ασκεί την 
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να 
αντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση 
και καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρ-
μόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της παρ.1 του ν. 3982/2011.

γ) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 38/ 
1991 (A΄ 21) και δεν υπόκειντο σε υποχρέωση θεώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραγράφου 7 αυτού, εξα-
κολουθούν να ισχύουν. Μόλις λυθεί η σχέση εργασίας ή 
εφόσον επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, οι άδειες ανακτώ-
νται και αντικαθίστανται ταυτόχρονα σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 10 και της παρ. 5 
του άρθρου 9 του π.δ. 112/2012 (A΄ 197), υποβάλλοντας 
αίτηση και καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ.

2. Η φράση «κατά τη δημοσίευση του παρόντος» του 
εδαφίου β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 
του π.δ. 112/2012 (Α΄197) καταργείται.

Β.1. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
β.δ. 7/6/31.7.1946 (Α΄ 228) ή το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το 
π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) αντικαθίστανται σύμφωνα με την 
παρ.2 του άρθρου 10 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), με την 
υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορί-
ζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 5 των παραγράφων 13 και 15 του 
ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

2. Προκειμένου ο κάτοχος των αδειών της προη-
γούμενης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την 
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να 
αντικαταστήσει την άδειά του έως τις 20.1.2021. Τεχνική 
επαγγελματική δραστηριότητα με κατοχή αδειών της 
πρώτης παραγράφου ασκηθείσα από την 1.1.2019 έως 
την αντικατάστασή τους και σε κάθε περίπτωση έως την 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, λογίζεται ως νομί-
μως εκτελεσθείσα.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-
σμίας και προκειμένου ο κάτοχος των αδειών της προ-
ηγούμενης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την 
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να 
αντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και 
καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρμόδια 
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) 
καταργείται.

Γ.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
π.δ. 362/2001 (Α΄ 245) και των οποίων η ημερομηνία 
θεώρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 5 και 7 
του άρθρου 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199).
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β) Η άδεια του βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων 
αντικαθίσταται με βεβαίωση αναγγελίας εντός εννέα 
(9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υπο-
βάλλοντας αίτηση χωρίς καμία επιβάρυνση. Τεχνική 
επαγγελματική δραστηριότητα με κατοχή άδειας του 
προηγούμενου εδαφίου ασκηθείσα από την 1.1.2019 
έως την αντικατάστασή της και σε κάθε περίπτωση έως 
την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, λογίζεται ως 
νομίμως εκτελεσθείσα.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-
σμίας και προκειμένου ο κάτοχος άδειας του βοηθού 
τεχνικού αερίων καυσίμων να εξακολουθεί να ασκεί την 
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να 
αντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και 
καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρμόδια 
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

2. Η φράση «κατά τη δημοσίευση του παρόντος» του 
εδαφίου β΄της περίπτωσης α΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρ-
θρου 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄199) καταργείται.

Δ.1.α) Οι άδειες, διπλώματα ή πτυχία που έχουν εκδο-
θεί σύμφωνα με το β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950 (Α΄ 82), το 
β.δ. 8.3.1935 (Α΄ 73), το β.δ. 30.1.1937 (Α΄ 37) ή το β.δ. 
11.3/4.4 1955 (Α΄ 82) αντικαθίστανται σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 115/2012 
(Α΄ 200), με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως 
αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση 
που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 
και 15 του ν. 3982/2011.

Οι εργαζόμενοι ως βοηθοί θερμαστή, καθώς και οι 
έχοντες εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών 
ειδικότητας μηχανολόγου, αποκτούν βεβαίωση αναγ-
γελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων χωρίς καμία 
επιβάρυνση.

β) Οι άδειες, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το β.δ. 
16-17 Μαρτίου 1950 (Α΄ 82), αντικαθίστανται σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
21 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), με την υποβολή αίτησης 
και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή 
υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 
5 των παραγράφων 13 και 15 του ν. 3982/2011.

2. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου αντικα-
θίσταται εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας 
παράβολα, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουρ-
γική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 των 
παραγράφων 13 και 15 του ν. 3982/2011.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-
σμίας και προκειμένου ο κάτοχος των αδειών της προ-
ηγούμενης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την 
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να 
αντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και 
καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρμόδια 
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

3. Τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα με κατοχή 
αδειών της πρώτης παραγράφου ασκηθείσα από την 
1.1.2019 έως την αντικατάστασή τους και σε κάθε περί-
πτωση έως την παρέλευση του εννιαμήνου, λογίζεται ως 
νομίμως εκτελεσθείσα.

4. Η φράση «κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος» του εδαφίου θ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 13 του π.δ.115/2012 (Α΄ 200) καταργείται. 

5. Η φράση «κατά την έκδοση του παρόντος» του 
εδαφίου λ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ.115/2012 
καταργείται. 

6. Η φράση «κατά τη δημοσίευση του παρόντος» του 
εδαφίου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ.115/2012 
καταργείται. 

Ε.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
π.δ. 87/1996 (Α΄ 72) και των οποίων η ημερομηνία θεώ-
ρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 
του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3).

β) Η άδεια του τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται με 
βεβαίωση αναγγελίας εντός εννέα (9) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλοντας αίτηση, χω-
ρίς καμία επιβάρυνση. Τεχνική επαγγελματική δραστη-
ριότητα με κατοχή άδειας του προηγούμενου εδαφίου 
ασκηθείσα από την 1.1.2019 έως την αντικατάστασή της 
και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση της ως άνω 
προθεσμίας, λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προ-
θεσμίας και προκειμένου ο κάτοχος άδειας του τεχνίτη 
ψυκτικού να εξακολουθεί να ασκεί την αντίστοιχη επαγ-
γελματική δραστηριότητα, οφείλει να αντικαταστήσει 
την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας 
παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρμόδια υπηρεσία της 
οικείας Περιφέρειας.

γ) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 87/ 
1996 (Α΄ 72) και δεν υπόκειντο σε υποχρέωση θεώρησης 
λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, εξακολουθούν να 
ισχύουν. Μόλις λυθεί η σχέση εργασίας ή εφόσον επιθυ-
μεί ο ενδιαφερόμενος, οι άδειες ανακτώνται και αντικα-
θίστανται ταυτόχρονα σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
διατάξεων του άρθρου 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 
του π.δ. 1/2013 (Α΄ 8), υποβάλλοντας αίτηση και κατα-
βάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

1. Το άρθρο 86 τροποποιείται ως εξής: 
α. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής: 
«13. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, όταν η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής ή του 
κόστους η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης 
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται 
ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται έως 120 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι 
όροι του κριτηρίου. Η συνολική βαθμολογία της προ-
σφοράς, όπως προκύπτει από τον τύπο της παραγράφου 
11 κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης με-
γαλύτερο περιθώριο διακύμανσης από το αναφερόμενο 
στο πρώτο εδάφιο από 100 έως 150 βαθμούς, προσαρ-
μόζοντας αναλόγως τους όρους της διαδικασίας σύνα-
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  
και Υπουργός   Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης  Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός  Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός  Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός  
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

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

  Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ  
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

 Ναυτιλίας 
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Επικρατείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ




