
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/

19.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτα-

κτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνο-

ϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00» (Β’ 1076). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του  
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του  ν. 4682/2020 (Α’ 76) 
και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 
αυτού,

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

ιε. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανά-
στευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδο-
μών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διά-
στημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076).

3. Τις από 19.3.2021 και 20.3.2021 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των ισχυόντων έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.17971/22.3.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 
(Β’ 1076) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο σημείο 1 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 προστίθεται η πραγματοποίηση της εκδήλωσης κατάθεσης 
στεφάνου στους δήμους της Χώρας την ημέρα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2021, με τη δυνατότητα συμ-
μετοχής ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου, της Περιφέρειας, της Κυβέρνησης, της Βουλής, των Ενόπλων Δυνάμεων 
και κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος και το εν λόγω σημείο αντικαθίσταται ως εξής:
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β) Στο σημείο 20 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 προστίθενται επιμέρους αγωνιστικές δραστηριότητες, 
χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που μετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης γυναικών, στην 
Α’ κατηγορία πετοσφαίρισης γυναικών, στην Α1 κατηγορία υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών, στην Α1 κατη-
γορία χειροσφσαίρισης ανδρών και γυναικών, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league και στο 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας Α’ εθνικής και το εν λόγω σημείο αντικαθίσταται ως εξής:
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γ) Στην περ. α) της παρ. 3 το άρθρου 1 προστίθεται 
στην αναστολή λειτουργίας η κατηγορία των υπηρεσι-
ών κατασκήνωσης (κάμπινγκ)/ΚΑΔ 55.30.11.00 και στις 
εξαιρέσεις της αναστολής λειτουργίας οι κατηγορίες 
των υπηρεσιών αισθητικών και υπηρεσιών περιποίησης 
νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.00), των υπηρεσιών αισθητικού 
αρωματοθεραπείας (ΚΑΔ 96.02.13.01), των υπηρεσιών 
εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ιν-
στιτούτου καλλονής) [ΚΑΔ 96.02.13.02], των υπηρεσιών 
μακιγιέρ - αισθητικού (ΚΑΔ 96.02.13.03), των υπηρεσι-
ών μανικιούρ - πεντικιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) και των 
υπηρεσιών ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 
96.02.13.05) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία 
των παρακάτω δραστηριοτήτων:

1. Δραστηριότητες υπηρεσιών κατασκήνωσης (κά-
μπινγκ)/ΚΑΔ 55.30.11.00.

2. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινη-
τών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.

3. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδη-
λώσεις/ΚΑΔ 56.21.

4. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπη-
ρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπονται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.

5. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δρα-
στηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) 

και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take 
away) στις οποίες δεν επιτρέπονται η χρήση τραπεζοκα-
θισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.30.

6. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ται-
νιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.

7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ται-
νιών/ΚΑΔ 59.14.

8. Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο 
(σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)/ΚΑΔ 
61.90.10.07.

9. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.
10. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθω-

σης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.
11. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 

77.39.19.03.
12. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και 

εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
13. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρε-
σίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.

14. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/
ΚΑΔ 82.30.

15. Προσχολική εκπαίδευση με εξαίρεση την εξ’ απο-
στάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.10.

16. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή 
αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλή-
ματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α’ κατηγορία 
καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και Α’ και Β’ κατηγορίας 
ποδοσφαίρου (Superleague Ι και ΙΙ) και σε Ολυμπιακούς 
και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

17. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.
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18. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/
ΚΑΔ 85.53.

19. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή 
και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59.

20. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης 
σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.

21. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιω-
μένων/ΚΑΔ 88.10.12.

22. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντί-
δας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και 
τις υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/
ΚΑΔ 88.91.

23. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
24. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 

θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
25. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
26. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
27. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
28. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
29. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 

δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.
30. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακεί-

ων/ΚΑΔ 91.01.
31. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
32. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και πα-

ρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών με εξαίρεση τους 
ανοικτούς αρχαιολογικούς χώρους/ΚΑΔ 91.03.

33. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 
και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 91.04.

34. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρε-
σίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on- line) σύνδεση 
(92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00, υπό τους ειδικότε-
ρους όρους του σημείου 33 της παρ. 1Β.

35. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς 
τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους 
ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις 
όπου διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων 
Superleague Ι και Superleague ΙΙ, Α’ κατηγορίας καλα-
θοσφαίρισης ανδρών (Βasket league), Α’ κατηγορίας 
πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών), β) τις εγκατα-
στάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν 
στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) 
τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά 
αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.

36. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρε-
ση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην 
Superleague Ι και Superleague ΙΙ, στην Α’ κατηγορία κα-
λαθοσφαίρισης ανδρών (Βasket league), στην Α’ κατηγο-
ρία πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών), καθώς και σε 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.

37. Εγκαταστάσεις γυμναστικής εξαιρουμένης της δυ-
νατότητας εξ αποστάσεως άσκησης με ψηφιακά μέσα/
ΚΑΔ 93.13.

38. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπη-
ρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων 
ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριό-
τητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με 

αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και σε 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.

39. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.

40. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας/ΚΑΔ 93.29.

41. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότη-
τες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες 
άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συ-
νοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/
ΚΑΔ 94.99.16.

42. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέ-
ντρων αισθητικής, εξαιρουμένων των υπηρεσιών κομ-
μωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 
96.02.10), των υπηρεσιών κομμωτηρίων γυναικών και 
κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών κομμωτηρίου 
και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και 
δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρε-
σιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που 
απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 
96.02.11.02), των υπηρεσιών κομμωτηρίων και κουρεί-
ων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 96.02.12), των υπηρεσιών 
κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή 
κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) 
τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή 
κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) 
τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03), των υπηρεσιών αισθητικών 
και υπηρεσιών περιποίησης νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.00), 
των υπηρεσιών αισθητικού αρωματοθεραπείας (ΚΑΔ 
96.02.13.01), των υπηρεσιών εργαστηρίου αισθητικής 
προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) [ΚΑΔ 
96.02.13.02], των υπηρεσιών μακιγιέρ  - αισθητικού 
(ΚΑΔ 96.02.13.03), των υπηρεσιών μανικιούρ - πεντι-
κιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) και των υπηρεσιών ποδο-
λογίας και καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.05)/
ΚΑΔ 96.02.

43. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευε-
ξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 
96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων 
με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπηρε-
σιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 
96.04.10.06), καθώς και της εξ αποστάσεως συμβουλευ-
τικής/ΚΑΔ 96.04.

44. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/
ΚΑΔ 96.09.19.06.

45. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 
96.09.19.09.

46. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.
47. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. 

(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/
ΚΑΔ 96.09.19.16.

48. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17.».

δ) Στο τέλος της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1 προ-
στίθεται στην αναστολή λειτουργίας (σημείο 30) η κατη-
γορία των υπηρεσιών μαλάκτη (μασέρ)/ΚΑΔ 86.90.13.02 
ως εξής:
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«30. Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ), εξαιρουμένων των υπηρεσιών που προσφέρονται εντός των κέντρων φυσικο-
θεραπείας και των μονάδων υγείας (ΚΑΔ 86.90.13.02).».

2. Η παρούσα ισχύει από τις 22 Μαρτίου 2021 έως και τις 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης  Προστασίας
Υπουργός Οικονομικών  και Επενδύσεων του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και   Υφυπουργός Πολιτισμού
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Αθλητισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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