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Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επεί-
γουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας,
συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και
συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες
διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α' ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπό<;
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα φορέων
Άρθρο 5 Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
Άρθρο 6 Ενίσχυση πρώτη<; αρωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤιΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 7 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
Άρθρο 8 Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
Άρθρο 9 Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής
Άρθρο 1Ο Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 11 Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Άρθρο 12 Επιχορήγηση αγροτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'ΟΡΓΑΝΩΤιΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κΡΑίιΚΗΣ ΑΡΩ-

ΓΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 13 Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
Άρθρο 14 Ταμείο Κρατικής Αρωγής
Άρθρο 15 Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής
Άρθρο 16 Επιτροπές κρατικής αρωγής
Άρθρο 17 Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρα-

τικής αρωγής

Άρθρο 18Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών
Άρθρο 19 Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής
Άρθρο 20 Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρω-

γής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 21 Έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'
Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 23 Καταργούμενε<; διατάξεις
Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξει<;
ΜΕΡΟΣ Β' ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-

ΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-
ΝοϊΟΥ cονΙD-19
Άρθρο 25 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής

του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παρά-
κτιας αλιείας υπό όρους
Άρθρο 26 Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημό-

σιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του άρθρ~υ 30
του ν. 3846/201 Ο
Άρθρο 27 Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρ-

σης, αιμοδιηθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρε-
σης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Τροποποί-
ηση της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος
111 του ν. 2859/2000
Άρθρο 28 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επι-

χειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού
σκοπού
Άρθρο 29 Μετάθεση χρόνου υποβολής ετήσιων οι-

κονομικών εκθέσεων - Τροποποίηση του ν. 3556/2007
Άρθρο 30 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώ-

σεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογι-
κού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του
ν.4172/2013
Άρθρο 31 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώ-

σεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Προσθή-
κη παρ. 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα

απ? :την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογι-
κου ετους 2020 - Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του
ν. 4172/201 3
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2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Μητρώ-
ου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, οι επιτροπές
κρατικής αρωγής στελεχώνονται με απόφαση του αρμό-
διου Αντιπεριφερειάρχη από προσωπικό της περιφέρει-
ας, ενώ μέλη μπορούν να είναι και μόνιμοι και Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι υπηρεσι-
ών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.),του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (σΕ. Ε.)
και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για την

έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγήι:;. οι
αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα σχετικά
με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4,
7 και 8, ασκούνται από το Γ'Τμήμα της Διεύθυνσης Χρη-
ματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του

συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής
αρωγήι:;. όπως αυτή καθορίζεται με την κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 1Ο, η διαβίβαση
των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονΙΚής
αλληλογραφίας και σε φυσική μορφή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνο-

νται ομάδες έργου αποτελούμενες από υπαλλήλους του
Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο την εκτέλεση
ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκ-
κρεμών υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του
λοιπού αρχείου για την εφαρμογή του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997 (Α' 17) στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγήςτου
Υπουργείου Οικονομικών. Έργο των ομάδων έργου είναι
η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμη-
ση και καταγραφή των υποθέσεων του προηγούμενου
εδαφίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των
Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών, κατά περίπτωση και Υποδομών και Μετα-
φορών και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με απο-
δέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε ειδικότερο
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
6. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τους

Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδομών και Μεταφορών πριν από τη δημοσίευση
του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997 παραμένουν σε ισχύ.
7.Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο

άρθρο 36 του ν. 2459/1997 νοούνται οι κατά περιεχόμε-
νο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

ΜΕΡΟΣΒ'
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝοϊΟΥ COVID-19

Άρθρο 25
Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του
τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς
παράκτιας αλιείας υπό όρους

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 3986/2011 (Α' 152) τροποποιείται με την προσθήκη

ως φορολογικού έτους και του έτους 2020 και το εδάφιο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαι-

ρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους
επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για
τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της
παράκτιας αλιεία<;, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά
είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστι-
κού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα,
μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 26
Παράταση αναστολής καταβολής στο
Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων
. από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης -
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010

Ηπαρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/201 Ο (Α'66) τροπο-
ποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής
εφαρμογής της παρ. 1, από «30.6.2021» σε «31.12.2021»
και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής
«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 31.12.2021,

αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέ-
ντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύ-
νανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές
προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 376/1954, Α' 90).».

Άρθρο 27
Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών
αιμοκάθαρσηςιαιμοδιήθησηςι
αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης
σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% -
Τροποποίηση της παρ. 47 του Κεφαλαίου ΑΙ του
Παραρτήματος 111του ν. 2859/2000

Στο τέλος της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α' «Αγαθά» του
Παραρτήματος 111του ν. 2859/2000 (Α' 248) προστίθενται
δύο εδάφια, ως εξής:
«Ειδικά για τα φίλτρα αιμοκάθαρση<;, αιμοδιήθηση<;,

αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018)
και τις γραμμές αιμοκάθαρση<;, αιμοδιήθηση<;, αιμο-
διαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ο
συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). Ο
υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδα-
φίου εφαρμόζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 και
μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.».

Άρθρο 28
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης
επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με
τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην C (2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρω-
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χρι τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι του ποσού των
14.496,34 ευρώ, λογίζονται νόμιμες και κανονικές κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή Ειδικής διάταξης Εξαιρουμέ-
νων των διατάξΕων περί παραγραφής, εκκαθdρίζονται
και πληρώνονται, σΕ βάρος των ΟΙΚΕίωνπιστώσΕων του
τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 και, Εφόσον δΕν έχΕΙ
ΕκδοθΕί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναλαμβά-
νονται, Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σΕ βάρος των
ανωτέρω πιστώσΕων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
β. ΔαπάνΕς μΕΤακινήσΕων προσωπικού που πραγμα-

τοποιήθηκαν και πληρώθηκαν σΕ βάρος τη <\ΟΙΚΕίας
παγίας προκαταβολής του Ε.Φ.1049-4010000000 «Υπη-
ρεσία Ασύλου», (πρώην ΕΦ49-130 «Υπηρεσία Ασύλου»)
(ΑΛΕ 2420404001) το έτος 2016, μέχρι του ποσού των
33.359,64 Ευρώ λογίζονται νόμιμΕς και κανονικές, κατά
παρέκκλιση κάθΕ γΕνικής ή Ειδικής διάταξης Εξαιρουμέ-
νων των διατάξΕων περί παραγραφής και Εκδίδιονται τα
χρηματικά Εντάλματα για την αποκατάσταση της πάγιας
προκαταβολής.
2. ΚάθΕείδους δαπάνΕς του προϋπολογισμού του Προ-

γράμματος Δημοσίων ΕΠΕνδύσΕων(ΠΔΕ)του ΥπουργΕίου
ΜπανάσΤΕυση<; και Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων αυ-
τών που αφορούν σΕ μισθοδοσία εργαζομένων μΕ συμ-
βάσΕις Εργασίας ορισμένου χρόνου, ανΕξάρτητα από την
προέλευση της χρηματοδότησης καθώς και δαπάνΕς για
τις οποίες έχουν ΕκδοθΕί παραστατικά που αναγράφουν
διαφΟΡΕτικά φορολογικά σΤΟΙχΕίατου υπουργείου (αριθ-
μό φορολογικού μητρώου, Επωνυμία, τίτλο υπουργΕίου,
τίτλο υπηρεσίας ταχυδρομική διεύθυνση) από τα, κατά
περίπτωση, ορθά, βάσΕΙ του ν. 4375/2016 (Α' 51), του
Π.δ. 12312016 (Α'208), του Π.δ. 122/2017 (ΑΊ49), του Π.δ.
4/2020 (Α'4) και του Π.δ. 106/2020 (Α'255), που πραγματο-
ποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι
του ποσού των 397.982,37 ευρώ, λογίζονται νόμιμΕς και
κανονικές. Γιατις ανωτέρω δαπάνΕς Εκδίδονται αποφάσΕις
ένταξης, χρηματοδότησης και κατανομής και αυτές Εκκα-
θαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των ΕγΚΕκριμένων
πιστώσΕων των Συλλογικών ΑποφάσΕων 755,755/2,655/2
και 719/2 του Υπουργείου ΜΕΤανάστευσης και Ασύλου. Οι
αποφάσεις ένταξης χρηματοδότησης εκκαθάρισης και τα
χρηματικά Εντάλματα για την πληρωμή των παραπάνω
δαπανών, λογίζΕΤαι ότι Εκδόθηκαν ή Εκδίδονται νομίμως,
κατά παρέκκλιση κάθΕ γΕνικής ή Ειδικής διάταξης.

Άρθρο 58
Μεταβίβαση εμπορικού σήματος για τη
διενέργεια αγώνων του μηχανοκίνητου
αθλητισμού

1. Ο δικαιούχος Εμπορικού σήματος το οποίο χρησι-
μοποιείται για τη διενέργΕια αγώνων του μηχανοκίνητου

αθλητισμού, που έχουν παγκόσμια ή πανΕυρωπαϊκή εμ-
βέλεια, Εφόσον συντρέχΕΙ η προϋπόθεση της ΠΕρ. α'της
παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4679/2020 (Α' 71), ΕκπίΠΤΕΙ
αυτοδικαίως από το δικαίωμά του ολικά και το δικαίωμα
Επί του σήματος μΕΤαβιβάζΕται στο Ελληνικό Δημόσιο
χωρίς άλλη διατύπωση.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ζητήσΕΙ την εγ-

γραφή της μΕταβίβασης στο μητρώο σημάτων και την
εξάλΕιψη κάθΕ Εμπράγματου βάρους και κατάσχεσης.
3. α) ΑπαγΟρΕύπαι η περαιτέρω μεταβίβαση του σή-

ματος προς οποιοδήΠΟΤΕ φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
β) ΕπιτρέπΕΤαι η παραχώρηση της χρήσης του σήμα-

τος από το Ελληνικό Δημόσιο προς τρίτους έναντι ανά-
λογου ανταλλάγματος.

Άρθρο 59
Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων
αθλητικών διοργανώσεων

1. Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, κατάπαρέκ-
κλιση κάθΕ αντίθΕτης ρύθμισης και ιδίως των απαγΟρΕύ-
σΕων που θεσπίζονται μΕ την παρ. 3 του άρθρου 101Δ
και την παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α' 121),
ΕπιτρέπΕται η τροποποίηση, μΕάμεση ισχύ, των κανονι-
σμών διάρθρωσης, οργάνωσης και δΙΕξαγωγής όλων των
πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ΕΡασΙΤΕχνικού
και επαγγΕλματικού αθλητισμού), πλην των τεχνικών
κανονισμών αθλημάτων, καθώς και των σχετικών μΕτα
πρωταθλήματα αυτά προκηρύξΕων.
2. Οι τροποποιήσΕις της παρ. 1 γίνονται μΕ απόφαση

που λαμβάνΕται μΕπλΕΙΟψηφία των τριών ΤΕτάρτων (314)
του συνόλου των μΕλών του Διοικητικού Συμβουλίου ή
της ΕΚΤΕλεστικής Επιτροπής της ΟΙΚΕίαςαθλητικής ομο-
σπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτωση
και δΕν Εγκρίνονται ούΤΕ Επικυρώνονται από τη γΕνική
συνέλΕυση, κατά παρέκκλιση κάθΕ αντίθΕτης καταστατι-
κής ή κανονιστικής ρύθμισης. Το παρόν δΕν ΕφαρμόζΕται
αν πρόΚΕΙΤαι για αθλητική ομοσπονδία ή διοργανώτρια
αρχή στην οποία έχΕΙ διοριστεί ηροσωρινή διοίκηση.

ΜΕΡΟΣΣΤ'

Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει αηό τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μΕτην Επιφύλα-
ξη των παρ. 2 έως 3.
2. Η ισχύς του άρθρου 12 αρχίζει από την 1η.1.2020.
3. Η ισχύς του άρθρου 28 αρχίζΕΙ από την 1η.5.2020,

ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πράξης ΝομοθΕτικού
ΠερΙΕχομένου της ίδιας ημέρας (Α'90).
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑϊΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓιΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣοχοϊΔΗΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΙΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

ΜΑ ΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΙΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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