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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4787

Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστα-
σης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπο-
λιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση
συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣΑ'
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΣΥΠΑ-

ΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓιΟΥ ΚΟΣΜΑ

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος

Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού πόλου Ελληνlκού-
Αγίου Κοσμά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΣΕΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 01-

ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤιΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ - ΑΓιΟΥ ΚΟΣΜΑ

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το

άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώ-
ματος Επιφανείας

Άρθρο τρίτο
Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς

εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους
κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α,Ε.»προς κάλυψη
της αύξησης μετοχικού κεφαλοίου της εταιρείας «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο τέταρτο
Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό
ΜΕΡΟΣΓ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓιΟΥ ΚΟΣΜΑ

Άρθρο πέμπτο
Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελ-

ληνικού - Αγίου Κοσμά -Τροποποίηση του ν, 4062/2012
και του ν, 4663/2020

ΜΕΡΟΣΔ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Άρθρο έκτο
Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνι-

κής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.
Άρθρο έβδομο
Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχεί-

ρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 - Τροποποίηση
του άρθρου 40 του ν. 4772/2021

Άρθρο όγδοο
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενί-

σχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδο-
τούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ'
εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνο"ίού
COVID-19»

Άρθρο ένατο
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση

του κορωνο"ίού COVID-19 - Παράταση ισχύος των παρ.
1 και 3 του άρθρου 5 του ν, 4681/2020

Άρθρο δέκατο
Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π,Α.

για μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής
Άρθρο ενδέκατο
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συ-

ντελεστών Φ,Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
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γών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού (Β' 3687).».

ΜΕΡΟΣΔ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Άρθρο έκτο
Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.

1. Η αποζημίωση των άρθρων 2 και 5 του ν. 3198/1955
(Α' 98), την οποία δικαιούνται οι πρώην εργαζόμενοι της
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.που αποχώρησαν
λόγω συνταξιοδότησης, κατά το μέτρο που δεν έχει ήδη
καταβληθεί, καταβάλλεται από το Υπουργείο Οικονο-
μικών.
2. Για τη διενέργεια της καταβολής απαιτείται η υπο-

βολή αίτησης στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων
του Υπουργείου Οικονομικών, με συνυποβολή των δι-
καιολογητικών από τα οποία προκύπτει το ακριβές ύψος
της αποζημίωσης, καθώς και ανέκκλητης δήλωσης πα-
ραίτησης του εκάστοτε πρώην εργαζομένου από το σύ-
νολο των τυχόν εκκρεμών και μελλοντικών δικαστικών
διεκδικήσεων αναφορικά με τις εν λόγω απαιτήσεις, και
από οποιαδήποτε τυχούσα άλλη αξίωσή του που προ-
έρχεται από την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως νομικής βάσης
θεμελίωσής της. Στην περίπτωση ύπαρξης εκκρεμούς
ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, η καταβολή γίνεται εφό-
σον οι δικαιούχοι προσκομίσουν, πέραν της ανέκκλητης
δήλωσης παραίτησης, και δικόγραφο παραίτησης από
τη σχετική αγωγή, κατατεθειμένο στη Γραμματεία του
οικείου δικαστηρίου.
3.Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακα-

τάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής 11 ειδικής διάταξης,
δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα
χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα
πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο έβδομο
Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής
διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014-
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 (Α' 17), τρο-
ποποιείται ως εξής
«1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77

του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις δαπάνες της λειτουργίας
της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, περιλαμ-
βάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά
τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχεί-
ρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδο-
μάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας
άδειας. καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας
των συμβάσεων εργασίας, και όλες εν γένει αδιακρίτως
φύσεως και αιτίας οι απαιτήσεις και αποζημιώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.».

Άρθρο όγδοο
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση
επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε
αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού cονID-19»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρημα-
τοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ'
εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για
τον περιορισμό της διασποράς της νόσου cονIΟ-19»,
που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (8' 900),
δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή
άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζομένηςτης παρ. 1
του άρθρου 47του ν.4172/2013 σε περίπτωση διανομής
ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητη και ακατά-
σχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιΟίκησης και τα νομικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά
ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης
του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προ-
σκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την
είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο ένατο
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού cονlD-19 -
Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν.4681/2020
(Α' 74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντιση-
πτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
παρατείνεται έως την 30ή lουνίου 2021.

Άρθρο δέκατο
Παράταση ισχύος υπερμειωμένων
συντελεστών Φ.Π.Α. για μέσα ατομικής
προστασίας και υγιεινής

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68), η οποία κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.».
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Άρθρο ενδέκατο
Παράταση ισχύος μειωμένων
και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.
για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντι-
καθίσταται ως εξής:
«2.Οι διατάξεις του Παραρτήματος 111 «Αγαθά και Υπη-

ρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1
του άρθρου 21)>>του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίαζ ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α' 248),
όπως τροποποιούνται από την παρ. 1ι εφαρμόζονται από
την 1η.6.2020 έως και την 30ή.9.2021.».

Άρθρο δωδέκατο
Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο
Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ΕΚΑΒ

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα
από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείαςl διατίθενται τα
χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα
έναρξης ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό
«Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δα-
πανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19»
προς τον σκοπό της αγοράς δέκα (1Ο) ασθενοφόρων για
την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
ΒΟήθειας (ΕΚΑΒ) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το
ΕΚΑΒ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καταγραφή
των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων και
κοινοποιεί τις προδιαγραφές αυτές στο Υπουργείο Οι-
κονομικών ως φορέα υλοποίησης της αγοράς των ασθε-
νοφόρων. Σκοπός της διάθεσης των χρηματικών ποσών
της παρούσας είναι η αξιοποίηση των ασθενοφόρων σε
κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας
που επιβάλλει την αύξηση της δυνατότητας διακομιδών
από το ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία της Χώρας.
2. Η προμήθεια των δέκα (10) ασθενοφόρων διενερ-

γείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα
αρχή, σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. Υ'της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (ΑΙ 147), με τις τεχνικές
προδιαγραφές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και
εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την διαβίβαση
σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των
ασθενοφόρων. Για την έναρξη της διαδικασίας απευθύ-
νεται πρόσκληση σε πέντε (5) τουλάχιστον προμηθεύ-
τριες εταιρίες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία
και φήμη στην προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά τους εντός τριών (3) ερ-
γάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι υποβληθεί-
σες προσφορές διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή
επιτροπή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της συμβατό-
τητας των προσφορών αυτών με τις τεθείσες' τεχνικές
προδιαγραφές. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής του
αναδόχου είναιl αφενός, η πλέδν συμφέρουσα από οι-
κονομική άΠΟψη προσφορά βάσει τιμής και, αφετέρου,
η επί ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση της
συγκεκριμένης προμήθειας εντός τριών (3) μηνών από
την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμή-

θεια των ασθενοφόρων, αυτά παραδίδονται από τον

Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείdς για την εξυ-
πηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ.Επτά (7) ασθενοφόρα
διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ και τρία (3) ασθενοφόρα
διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Αττικής, Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω
πανδημίας

1. Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό
και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο πο-
ταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσμα-
τα της υποπερ. γΥ' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α' 155)1 τα οποία λειτουργούν νόμιμα,
μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση
αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς
δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋ-
ποθέσεων τ~ν παρ. 3, 4, 5 περ. α: 61 7,8, 9, 1Ο, 11 και 12
του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α'285).
2. Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις

παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001,
όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδί-
ου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%)
στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο
Δημόσιο.
3. Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου

ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις
εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματο<;,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό
στοιχεία 47458ΕΞ2020/1 5.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Εσωτερικών (Β' 1864).

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Παραχώρηση απλής χρήσης - ΤΡΟΠΟΠόίηση
της παρ. 5.α) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001

Το πέμπτο εδάφιο της περ. αΊης παρ. 5 του άρθρου
13 του ν. 2971/2001 (Α' 285) αντικαθίσταται και η περ. α'
της παρ. 5 του ιδίου άρθρου διαμορφώνεται ως εξής;
«5.α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθά-

λασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία
αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρή-
στου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ' αρ. 20
(Β' 444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα
η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, χωρίς
δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και
για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 4. Ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρη-
σης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή πα-
ρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα,
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, δεν
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Άρθρο τριακοστό
Κωλύματα αθλητικού νόμου
και καταστατικές διατάξεις

Το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α' 121) κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε καταστατικό
αθλητικού σωματείου, αθληΤΙΚής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει από την 18η.9.2020, ημέρα έναρξης
ισχύος του ν. 4726/2020 (Α' 181).

ΜΕΡΟΣΠ'
ΙΣΧΥΣ

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Ισχύς

1. Οι διατάξεις των άρθρων πρώτου έως και πέμπτου του παρόντος, καθώς και της κυρούμενης Σύμβασης είναι
ειδικότερες και κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που περιέχει ρυθμίσεις αντίθετες με αυτές.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ιτΑϊΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εργασίας κο!
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών καιΜεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚIΚIΛίΑΣ

[ί1ολιτισμού και Αθλητισμού

ΙΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ναυτιλίας
Και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚίΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓιΑΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝίΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής
Υπουργός Υγείας

ΒΑΣίΛΕIΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών

ΙΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΘεωΡ'Ίθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφpaγίδ~ του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

-r•• ΕΘΝΙΚΟ
•• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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