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⁕ Για το νομικό καθεστώς της ΑΤΕ:  

1. Με το άρθρο 26 του ν. 1914/1990-17/12/1990, «Μετατροπή της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος σε ανώνυμη τραπεζική εταιρία» η ΑΤΕ άλλαξε νομικό καθεστώς και έγινε 

ανώνυμη εταιρία…  

Από τότε σταδιακά η ΑΤΕ έχασε τον ρόλο για τον οποίο είχε ιδρυθεί και πέρασε σε γενικές 

τραπεζικές εργασίες όπως κάθε άλλη εμπορική τράπεζα… 

Η αλλαγή του ρόλου της ΑΤΕ έγινε στο πλαίσιο της προσαρμογής της τραπεζικής 

νομοθεσίας και του ρόλου των τραπεζών στην Ελλάδα με τα όσα προέβλεπε η ΕΟΚ και η 

ΕΕ …  

Οι ρυθμίσεις αγγίζουν πολλές φορές τα όρια του παραλόγου (γεγονός που αποκαλύπτεται 

με επώδυνο τρόπο στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με αφορμή την Τρόικα, την 

επιβολή των Μνημονίων και της σκληρής λιτότητας καθώς και τους αυστηρούς 

περιορισμούς που μπαίνουν στη χρηματοδότηση κρατών και τραπεζών από την ΕΚΤ που 

φτάνουν στα όρια της ληστείας) γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντα του 

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, της ΟΝΕ, του ευρώ και του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ των 28 κρατών μελών της… 

 

2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 

-Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού 

εκκαθαριστή. 

(Συνεδρίαση 46/27.7.2012, Θέμα 1) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

-Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού 

ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα 

με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» 

(Συνεδρίαση 4/27.7.2012, Θέμα 1ο) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

-Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού 

που μεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «Αγροτική Τράπεζα 

της Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». 

(Συνεδρίαση 4/27.72012, Θέμα 2ο) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

-Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό 

ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». 

(Συνεδρίαση 4/27.7.2012, Θέμα 3ο) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
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3. Υπάρχει στην απόφαση 46/27.7.2012, θέμα 1) της Επιτροπής Πιστωτικών κ 

Ασφαλιστικών  Θεμάτων όπου στο στοιχείο ε) απόφαση 37/8/19.4.2012 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ της Τράπεζας της Ελλάδος διαπιστώνεται η 

έλλειψη βιωσιμότητας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, «λόγω της οποίας αυτό δεν 

μπορεί να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

κατά τον ν. 3864/2010, όπως προκύπτει από την υπό στοιχείο ε) ανωτέρω Απόφαση της 

Επιτροπής, λόγος τροποποίησης των παραδοχών της οποίας δεν συντρέχει» και επειδή «ο 

βασικός μέτοχος δεν δύναται να καταβάλει κεφάλαια, όπως προκύπτει από τη μη 

κεφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος προς κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του 

από αυτόν έως σήμερα, αλλά και από την από 3.4.2012 επιστολή του Υπουργού 

Οικονομικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προκρίνεται μόνον η λήψη 

μέτρων εξυγίανσης.»  

Αλλά πως συνέβη αυτό να μη μπορεί;; Λόγω των κρατικών ομολόγων που είχε 

αναγκαστικά προμηθευτεί και τα οποία κουρεύτηκαν με το PSI αλλά απαγορεύτηκε να 

αναπληρωθεί η χασούρα στην ΑΤΕ όπως και σε άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου κ 

ιδιωτικού δικαίου όπως Νοσοκομεία, ΑΕΙ-ΤΕΙ, ασφαλιστικά ταμεία κ.α. τα οποία 

εξαιρέθηκαν από την αποζημίωση…!!  

Και ποιος ήταν ο βασικός μέτοχος της ΑΤΕ;;  

Το Ελληνικό Δημόσιο, το ελληνικό κράτος, το οποίο με την απόφαση 206/25.4.2012, της 

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, όπου στο σημείο 

3 αποφασίζει ότι «Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να 

συνομολογήσει με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» συμβάσεις, με τις οποίες η τελευταία θα ασκεί για 

λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητά του 

Δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιριών μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης εκάστης εταιρίας, όπως αυτή 

περιγράφεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 (Ν.3985/2011, ΦΕΚ Α’ 151, 1.7.2011)» και όπου 

για την ΑΤΕ προβλέπεται: «3.5 Για την εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 

δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 92,684% επί του μετοχικού της 

κεφαλαίου, ήτοι 1.622.850.094 μετοχές.».  

Με αυτή τη διάταξη μεταβιβάστηκαν μετοχές με δικαιώματα ψήφου της ΑΤΕ στο «Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» ήτοι 1.622.850.094 μετοχές που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 92,684% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Να σημειωθεί ότι στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 για την ΑΤΕ προβλεπόταν ότι το 1ο τρίμηνο του 

2012 (Γενάρης-Μάρτης) θα έπρεπε από το 77,3% των μετοχών του Δημοσίου να πουληθεί 

το 26,2% των μετοχών, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς προβλεπόταν για το ίδιο διάστημα 

το 1,3% των μετοχών που είχε στην ιδιοκτησία του το Δημόσιο να πουληθεί 

όλο…(Ν.3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151,1.7.2011, ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2011-2015, σ. 3225). 

[Η συζήτηση στη Βουλή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, άρχισε στις 29.06.2011] 
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⁕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ 

 

Εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε και να τονίσουμε τη σημασία της Υπηρεσιακής Εγκυκλίου της 

ΑΤΕ με θέμα: Παραίτηση των υπαλλήλων από την Τράπεζα (Σειρά Β΄ αριθ.: 47, Αθήνα 09 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012) της Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ και της Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΓΡ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ, όπου υποχρεώνονται όλοι οι υπάλληλοι της 

ΑΤΕ να έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα για τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 της Νο 6/28.2.2012 

ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της παρ. 

6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 38/Α/28.2.2012), που προβλέπονται μεταξύ άλλων, 

τα ακόλουθα: 

«Από 14-2-2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη 

συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης^ 

νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου- καν σε περίπτωση λύσης αυτών 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2112/1920, όπως ισχύει... 

Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι 

Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών 

Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που 

υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς 

κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, 

διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται...» 

 

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι της ΑΤΕbank, η σύμβαση εργασίας 

των οποίων πλέον, από 14-02-2012 έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου. 

Συνεπώς για τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν.2112/1920 όπως ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ανωτέρω 

νόμου, η υποβολή αίτησης παραίτησης (δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης) από 14-02-2012 

και εφεξής, συνιστά καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του υπαλλήλου. Για την 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας με παραίτηση, ο Νόμος ορίζει προθεσμία 

προειδοποίησης (προμήνυσης), διαφορετικά, εάν δηλαδή δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, ο 

εργοδότης (εν προκειμένω η Τράπεζα) μπορεί να αξιώσει την καταβολή αποζημίωσης από 

τον υπάλληλο. (…)». 

Και παρακάτω αναφέρει:  

«Επισημαίνεται ότι από 14-02-2012 και μετέπειτα, διατάξεις του Οργανισμού της Τράπεζας 

η προηγούμενων Εγκυκλίων οδηγιών, οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα της αποχώρησης των 

υπαλλήλων με παραίτηση ή με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας παύουν να ισχύουν. 

Συνεπώς, οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την ανωτέρω ημερομηνία" δεν θα αποχωρούν 

αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και των 35 ετών συντάξιμης 

υπηρεσίας.». 
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⁕ Για το ζήτημα της διασφάλισης της απασχόλησης όλων των εργαζόμενων της ΑΤΕ στην 

Πειραιώς:  

 

Έγινε καθαρό με τις απαντήσεις που προσπάθησε να δώσει ο κ. Σταϊκούρας αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ που ανέπτυξε ο 

βουλευτής του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012. 

Ο κ. Σταϊκούρας είπε πως για την ΑΤΕ είχε τεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία τελεσίγραφο 

για την πώληση της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (που εκτελεστής των εντολών 

της είναι η εδώ Τράπεζα της Ελλάδας) μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2012 και γι αυτό έγινε την 

Παρασκευή 27.07.2012 λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας! Ότι δεν έγινε 

ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ γιατί «ήταν σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένη και δεν 

υπήρχε προοπτική ο βασικός μέτοχος, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, να την 

ανακεφαλαιοποιήσει λόγω ελλείψεως πόρων» (έτσι ακριβώς!!!) και για το λόγο αυτό «θα 

έπρεπε σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να 

εφαρμοστούν μέτρα εξυγίανσης το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου, αφού εν τω μεταξύ 

είχαν δοθεί δυο παρατάσεις στη σχετική προθεσμία» κι έτσι πήγε άπατη η ΑΤΕ!! 

Επιπλέον ο κ. Σταϊκούρας επικαλέστηκε ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς (!!) ότι όλο το 

προσωπικό της ΑΤΕ διασφαλίζεται στη νέα τράπεζα, ενώ ο έτερος συνέταιρος του 

τρικομματισμού Βενιζέλος στην ενημέρωση που έκανε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του 

ΠΑΣΟΚ στις 31/07/2012 αναφέρθηκε σε παρουσίαση που τους έγινε του πλάνου διάσωσης 

της ΑΤΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος που περιλάμβανε και το προσωπικό της ΑΤΕ!! Τι να 

πιστέψει κανείς;; ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΕ  

 

 

⁕ Το θέμα της ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΑΤΕ: 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο 

τύπο, ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ δεν μπορεί να γίνει. Η ανακοίνωση είχε ως εξής:  

«Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ) και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και την τρόικα, εφάρμοσε μέτρα εξυγίανσης 

στην ΑΤΕ κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου (Ν. 4046/2012) και των διαδικασιών που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3601/2007, Ν. 4021/2011).  

 Η διαδικασία έγινε με πλήρη διαφάνεια και ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση των 

χρόνιων δομικών αδυναμιών της τράπεζας που την είχαν καταστήσει μη βιώσιμη.  

 Βάσει του Μνημονίου ο μέτοχος δεν μπορεί να ανακεφαλαιοποιήσει τις κρατικού 

ενδιαφέροντος τράπεζες μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΤΕ κατετάγη τελευταία στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων του 2011 μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετείχαν 

πανευρωπαϊκά.  
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 Με βάση τη μοναδική πρόταση (αυτή της Τράπεζας Πειραιώς) που κατατέθηκε στην Τράπεζα 

της Ελλάδος μετά από έγκριση από το ΤΧΣ και συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το υγιές 

τμήμα της ΑTE μεταβιβάστηκε στην εν λόγω τράπεζα.  

 Αναλυτική παρουσίαση των σχετικών θεμάτων θα δώσει ο Διοικητής κ. Προβόπουλος στη 

Βουλή στις 3 Αυγούστου 2012. 

(Από ΤΟ ΒΗΜΑ:  30/07/2012) 

 

Το τονίζουμε αυτό γιατί ιδιαίτερα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε «επενδύσει» στην 

ανακεφαλαιοποίηση και στήριζε κυρίως την αντιπολιτευτική τακτική του στο θέμα αυτό.. 

Αλλά εδώ προκύπτει ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τους υποστηρικτές 

του ευρωμονόδρομου: Για να γίνει ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΑΤΕ έπρεπε να έρθουν σε 

σύγκρουση με το μνημόνιο όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος και με την πολιτική 

δέσμευση που περιλαμβάνει το Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ που καθορίζει τις σχέσεις 

Κρατών-μελών με το τραπεζικό τους σύστημα. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 

κι άλλες δυνάμεις που προπαγανδιστικά επενδύουν στην ανακεφαλαιοποίηση ως πανάκεια 

για κάποια «φιλολαϊκή» ρύθμιση θα ΕΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΑΜΕΣΗ και ΣΚΛΗΡΗ 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ με την ΕΕ και το πλέγμα των κανόνων που έχει επιβάλλει στον τομέα αυτό! 

Τομέας που αποτελεί την καρδιά της ΟΝΕ, του ευρώ και της πολιτικής του Συμφώνου 

Σταθερότητας! Δηλαδή να έρθουν σε πλήρη ρήξη με την ΕΕ.  

 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ-) 

 

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 178 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1914 Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της 

κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 25. Ρυθμίσεις στην κεφαλαιακή κατάσταση των φορέων του δημόσιου τομέα 

Άρθρο 26. Μετατροπή της Α.Τ.Ε. σε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία 

Άρθρο 27. Τροποποιήσεις καταστατικού Α.Τ.Ε. 

Άρθρο 28. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1541/1985 «Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις» 

(Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.) 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Μ. ΕΒΕΡΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΙΩ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Β. ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Αθ. ΞΑΡΧΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Μ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤ. ΔΗΜΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1990) 

 

Ο νόμος 3985/2011, φέρνει την υπογραφή: 
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[Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό Γ.Α. Παπανδρέου] 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Δ. ΡΕΠΠΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
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ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Η. ΜΟΣΙΑΛΟΣ 

 

Για την ιστορία επίσης, την απόφαση 206/25.4.2012, της ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ οι: 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

M. ΒΟΡΙΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
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