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*Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής 

για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Ενιαίου έρ−
γου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» σημαντικής οικονομικής ή τεχνο−
λογικής αξίας, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22−4−2005).

2. Του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δη−
μόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/
Α΄/1−2−1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 
3 στοιχείο 5 «περί αποζημίωσης μελών επιτροπής» του 
Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλ−
λες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/Α΄/28−9−1999), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του 
Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργι−
κού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
251/Α/2002), καθώς και του άρθρου 19 παρ. 29 εδάφ. α 
και β και δ του Ν. 2947/01 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξε−
νίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 228/Α΄/9−10−01), σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής αξίας.

3. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) «Δημοσιονομική 
διαχείριση και ευθύνη» και το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α΄/ 
22−11−2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες».

4. Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α΄/88) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου».

5. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ 102/Α΄/95) «Οργανισμός της 
Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου 
Εμπορίου».

6. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α΄/18−3−96) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρε−
σιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νο−
εμβρίου 2005».

8. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προ−
μηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.).
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9. Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α΄/09) Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

10. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α΄,/2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»., και 
των Π.Δ. 28/10 (ΦΕΚ. 64/Α΄/10) και Π.Δ. 50/10 (ΦΕΚ 89/
Α΄/10) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».

11. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

12. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 
143/Α΄/2012).

13. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/2012) «Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών».

15. Του άρθρου 24 παρ. 6γ του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/
Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με 
τη διαχείριση και παραγωγική λειτουργία συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης.

16. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) και ιδίως του 
άρθρου 32 παρ. γ του νόμου αυτού όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, ειδικότερα δε το σημείο (δ) όπου ανα−
φέρονται οι σκοποί της εταιρίας «η υποστήριξη ή και 
διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής 
και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, ύστερα 
από κοινή απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσω−
τερικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού».

17. Της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 
53/Α΄/2010), σχετικά με τη λειτουργία και την αποστολή 
της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

18. Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/2003), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» και του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).

Τις αποφάσεις/έγγραφα: 
1. Την με αριθμό Π1/1781/13−4−2005 κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Προμήθειες σημαντικής οικονο−
μικής ή τεχνολογικής αξίας» (ΦΕΚ Β/515/05).

2. Την με αριθμό 30376/Δ106.721/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/6−7−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

3. Την με αριθμό πρωτ. 76051/Η/4−7−2012 (ΦΕΚ 2091/

Β΄/2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Μανούσο − Κωνσταντίνο Βολουδάκη».

4. Την με αριθμό ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/128/759/24.02.2012 (ΦΕΚ 
463/Β΄/24.02.2012) Κ.Υ.Α. των υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, με την οποία το Ενιαίο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
II» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 
635.000.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το 
οποίο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία τηλεπικοι−
νωνιακού δικτύου για τις ανάγκες 34.000 τουλάχιστον 
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης επελέγη ως Δημόσια 
Σύμβαση Υπηρεσιών Σημαντικής Οικονομικής Αξίας.

5. Την με αριθμό 10/2012/2280/25.01.2012/ (ΦΕΚ 69/Β΄/ 
27.01.2012) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Δικτύου Δημό−
σιου Τομέα και ένταξης φορέων».

6. Την από 27.01.2012 υπογραφείσα Προγραμματική 
Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Διοκητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Κοι−
νωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

7. Την από 23.03.2012 υπογραφείσα 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ μεταξύ του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. «για το 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και δορυφορικές δράσεις του».

8. Τα με αριθμό Π1/1297/31−07−2012, Π1/1406/23−08−2012 
και ΠΙ/2154/ 22−11−2012, Π1/1298/31−07−2012, Π1/1299/ 
31−07−2012, Π1/1300/31−07−2012, Π1/1301/31−7−2012, Π1/1302/ 
31−7−2012, Π1/1303/31−7−2012, ΠΙ/1304/31−7−2012 έγγραφα 
της Υπηρεσίας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου, τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρόε−
δρο του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, τον 
Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον Πρόεδρο 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον Γενικό Γραμματέα του 
Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή» και τη Γενική Γραμμα−
τέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αντίστοιχα.

9. Τα με αριθμό 491/06−09−2012, 544/09.09.2012 και 
659/23.11.2012 έγγραφα του Προέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Το με αριθμό 181/20.11.2012 έγγραφο του Συ−
ντονιστή Οργανωτικής Γραμματείας του Πανελληνίου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος. Το με αριθμό 273/21.09.2012 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Κοινοβουλευτικής 
Ομάδος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το από 
08.08.2012 έγγραφο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με το οποίο 
δηλώνει ότι το Κ.Κ.Ε. δεν θα συμμετέχει πλέον με εκ−
πρόσωπό του στην συγκρότηση της Επιτροπής για τους 
λόγους που αναφέρει σε αυτό. Το από 27.09.2012 έγ−
γραφο του Γραμματέα της Κ.Π.Ε. του Συνασπισμού της 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το με αριθμό 0399/30.10.2012 
έγγραφο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Το από 20.11.2012 
έγγραφο του Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
«Ανεξάρτητων Ελλήνων». 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανά−
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πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των 
διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 2286/95 και σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του 
Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ Α/297/2003) όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 7 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ Α/40/2010) «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του 
άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/226), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Συνιστάται Επιτροπή για την υλοποίηση των υπηρε−
σιών του Ενιαίου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» σημαντικής οικο−
νομικής ή τεχνολογικής αξίας, του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
που συγκροτείται από:

α) Τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο, αναπλη−
ρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Την Γεωργία Μαραγκού του Βασιλείου ΑΔΤ 
(ΑΕ 531029) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με 
αναπληρώτριά της την Χριστίνα Ρασσιά του Μιχαήλ 
ΑΔΤ (ΑΗ 52904) ομοιόβαθμο, ως μέλη.

γ) Τον Κωνσταντίνο Κουρνιώτη του Αντωνίου ΑΔΤ 
(Σ 533384) ως εκπρόσωπο του κόμματος «Νέα Δημο−
κρατία», με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Ζυγούρη του 
Σταύρου ΑΔΤ (Σ 204086).

δ) Τον Χρήστο Νικολάτο του Τηλεμάχου−Γεωργίου 
ΑΔΤ (ΑΕ 541993) ως εκπρόσωπο του κόμματος «Συνα−
σπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς − Ενωτικό Κοινωνικό 
Μέτωπο» με αναπληρωτή του τον Κώστα Μάγκλαρη του 
Γεωργίου ΑΔΤ (ΑΕ 542681).

ε) Τον Γεώργιο Κυδωνάκη του Ιωάννη ΑΔΤ (ΑΙ 062593) 
ως εκπρόσωπο του κόμματος «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα», με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Καρα−
πάνο του Νικολάου ΑΔΤ (AB 215543).

στ) Την Μαρία Καραγιαννάκου του Αριστείδους ΑΔΤ 
(Σ 543553) ως εκπρόσωπο του κόμματος «Ανεξάρτητοι 
Έλληνες» με αναπληρωτή της τον Λάμπρο−Φοίβο Μο−
σχοβίτη του Ιάσωνος ΑΔΤ (ΑΙ 091079).

ζ) Τον Δημήτριο Πέππα του Παναγιώτη ΑΔΤ (Σ 025975) 
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρω−
τή του τον Στυλιανό Λεντιδάκη του Βασιλείου ΑΔΤ 
(Τ 062748) ομοιόβαθμο, ως μέλη σε κάλυψη θέσης του 
εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή».

η) Τον Γεώργιο Παλαμαριζή του Μιχαήλ ΑΔΤ (AB 031041) 
ως εκπρόσωπο του κόμματος «Δημοκρατική Αριστερά», 
με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Μπερλέρ του Άνταμ 
ΑΔΤ (ΑΚ 517215).

θ) Τον Νικόλαο Μηλιώνη του Αλεξάνδρου ΑΔΤ (Σ 258516) 
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώ−
τρια του την Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου ΑΔΤ 
(ΑΕ 548922) ομοιόβαθμο, ως μέλη σε κάλυψη θέσης του 
εκπροσώπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Εκπρόσωποι των Υπουργείων, σύμφωνα με το άρθρο 
3 παρ. 4 του Ν. 2286/1995, όπως ισχύει.

α) Υπουργείο Οικονομικών η Δραμηλάρη Καλλιόπη 
του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 588095) με αναπληρωτή τον 
Ανδριώτη Χρήστο − Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΔΤ Σ 932939).

β) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων ο Απόστολος Φρατζέσκος 

του Χρυσοστόμου (ΑΔΤ Χ 087318) με αναπληρωτή του 
τον Αντώνιο Παρούτη του Στυλιανού (ΑΔΤ Π 701931).

Β. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την την υλοποίηση 
των υπηρεσιών του Ενιαίου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» σημαντι−
κής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, συνολικού προϋπολογισμού 635.000.000 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Άρθρο 2

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος με 
βαθμό τουλάχιστον Δ΄, οριζόμενος, με τον αναπληρωτή 
του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/99), όπως ισχύουν σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 578 ΥΟΔΔ/24.12.2012.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ−ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
      Αριθμ. Φ4.2/53159/5501 (2)
Αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου που συ−

νυποβάλλεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
κατά την αίτηση για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 3891/10 (Α΄ 188) 

«Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου 
ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σι−
δηροδρομικό τομέα», όπως ισχύει.

(β) Της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/07 (Α΄ 40) 
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό−
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

(γ) Της παρ. 8 του άρθρου 28, καθώς και των παρ. 6 
και 7 του άρθρου 32 του ν. 3891/10 (Α΄ 188) «Αναδιάρ−
θρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό 
τομέα», όπως ισχύει.

(δ) Της περ. 21 του άρθρου 2, καθώς και των παρ. 
1 και 2 του άρθρου 41 του Π.Δ. 41/05 (Α΄ 60), όπως 
ισχύει.

(ε) Της παρ. 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. Φ4/οικ.1594/ 
107/12 (Β΄ 56) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων με θέμα: «Αδειοδότηση σιδηρο−
δρομικών επιχειρήσεων». 

(στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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(ζ) Του π.δ. 293/99 (Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.

(η) Του π.δ. 85/12 (Α΄ 141) και του π.δ. 86/12 (Α΄ 141) με 
θέμα: «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος του παραβόλου που συνυποβάλλεται από 
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, με τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της με αριθμ. Φ4/
οικ.1594/107/12 (Β΄ 56) απόφασης του Υπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων «Αδειοδότηση σιδηρο−
δρομικών επιχειρήσεων», αναπροσαρμόζεται στο ποσό 
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αποτελεί δημόσιο 
έσοδο.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.350 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που 

υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού, της Υφυπουργού και των Γενικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας και δεν καλύ−
πτουν οργανικές θέσεις, για το έτος 2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄/11−4−2012)

γ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21−6−2012)

δ) Του Π.Δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).

2. Την αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Αποδο−
χές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών 
των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυ−
πουργών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24−2−
2012), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/24378/0022/ 
22−3−2012/22−3−2012 απόφαση (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27−3−2012).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους 100.000 Ε περίπου, η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέ−
χοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από το Φ. 110 
και τον ΚΑΕ 0511.

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων του Υπουρ−
γού, του Αναπληρωτή Υπουργού, της Υφυπουργού και 
των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων που 
υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρω−
τή Υπουργού, της Υφυπουργού και των Γενικών Γραμμα−
τέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις και θα απασχοληθούν μέχρι είκοσι (20) 
ώρες ο καθένας το μήνα για υπερωριακή απογευματινή 
εργασία το έτος 2013, ως εξής:

α. Είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Υπουργού 
Υγείας.

β. Είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας.

γ. Είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο της Υφυπουρ−
γού Υγείας.

γ. Από είκοσι (20) υπάλληλοι στα Γραφεία των Γενικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας.

Η δαπάνη που προκύπτει από των ανωτέρω υπερωρια−
κή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 

  F
 Αριθμ. Β/21678 (4)
Απόφαση της υπ’ αρ. 41/15.11.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22ο: «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 
ΓΠ/20007/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
με θέμα: “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β/14135/2012 
απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση κανο−
νιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι 
οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελμα−
τικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής 
Ασφάλειας” και αντιστοίχιση της επαγγελματικής 
κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής 
κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992”».

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Δια 

Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και 
ειδικότερα του άρθρου 11 και των παρ. 3 και 23 του 
άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4β του άρθρου 6 του 
Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι−
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16.12.2010 (ΦΕΚ 1956 Β΄) 
Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων 
λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 

4. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/08.12.2010 (ΦΕΚ 405 ΥΟΔΔ) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
(Ε.Ο.Π.Π.)», η οποία εκδόθηκε δυνάμει της διατάξεως της 
παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010, όπως τροποποιή−
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θηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 
233 Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και 
άλλες διατάξεις» και με την υπ’ αρ. 124977/Η/17.10.2012 
(ΦΕΚ 485 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αντικατά−
σταση εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

5. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351 Β΄) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση 
διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτι−
κού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια 
Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελ−
ματικού Προσανατολισμού (Ε.ΚΕ.Π.)» και «Εθνικός Ορ−
γανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», επο−
πτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 
αρ. 147726/Η/23.12.2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2957 Β΄) με 
θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 3 της 119959/Η/20.10.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Συγχώνευση δια 
απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι−
καίου “Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου 
Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”, “Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)” και “Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)” εποπτείας του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων» και κυρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 2α του 
άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 4892/1/76.γ΄/2010 κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1016/109/183/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
606 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ΄ από 
17−5−2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 
τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται 
για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του 
Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του Ν. 3707/2008» (Β΄ 664)”».

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/7630/2012 Απόφαση της 15ης/ 
23.04.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 
1715 Β΄) «Έγκριση νέας ειδικότητας: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩ−
ΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 8927/17.05.2012 έγγραφο 
του ΚΕ.ΜΕ.Α. σχετικά με την αξιολόγηση και πιστοποί−
ηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας στο πλαίσιο της 
συνεργασίας των δύο φορέων. 

9. Τις διατάξεις της με αριθμό 2026354/4115/0022/ 
09.05.1996 (ΦΕΚ 509 Β΄), κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικο−
νομικών «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε με τη με 
αριθμό Ε/9690/19/6/1997 (ΦΕΚ 528 Β΄), όμοια απόφα−
ση και τις με αριθμό Δ/21294/12.10.2000 (ΦΕΚ 1283 Β΄), 
Δ/30501/12.12.2007 (ΦΕΚ 2381 Β΄) και ΔΚ2/29224/27.11.2008 
(ΦΕΚ 2438 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων και ισχύει. 

10. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της δια−
δικασίας πιστοποίησης επαγγελματιών της ειδικότη−
τας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίοι δεν 
διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο επαγγελματικής κα−
τάρτισης. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

12. Τη με αριθμ. Β/14135/2012 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 2160 Β΄) «Έγκριση κανονιστικού πλαι−
σίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν δια−
θέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την 
ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”».

13. Τη με αριθμ. ΓΠ/20007/2012 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 2899 Β΄) «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 
Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση 
κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι 
οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό 
τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφά−
λειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής 
τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του 
άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992». 

14. Την με αριθμ. 221/19.10.2012 πρόταση του Δ.Σ. του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναφορικά με τη 
συνεργασία των δύο φορέων στη διαδικασία πιστο−
ποίησης των επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν 
αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα 
«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋ πολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20007/2012 από−
φασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθμ. Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. “Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστο−
ποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν ανα−
γνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα 
«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση 
της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους 
επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Ν. 2009/1992”» ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 5.3. του άρθρου 5 του κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5.3. Οι υποψήφιοι προσέρχονται κατ’ αλφαβητική σει−
ρά με βάση το πρόγραμμα των εξετάσεων σε ομάδες 
των τριών (3) ατόμων και η εξέτασή τους γίνεται με 
την σειρά για περίπου είκοσι λεπτά (20) ανά εξεταζό−
μενο και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα. Η εξέταση των 
υποψηφίων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
των Εξεταστικών Κέντρων.»

2. Η παράγραφος 6.1. του άρθρου 6 του κεφαλαίου Β 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6.1. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης των Γραπτών 
Δοκιμίων των υποψηφίων και της εξαγωγής της τελικής 
βαθμολογίας των εξετάσεων (Θεωρητικό Μέρος και 
Πρακτικό Μέρος) συνιστάται με την παρούσα απόφαση 
και συγκροτείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με πράξη του Δ.Σ. του 
η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.).

Η Κ.Ε.Α. είναι πενταμελής και συγκροτείται από δύο 
(2) εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εμπειρία στα θέ−
ματα των εξετάσεων πιστοποίησης που ορίζονται με 
τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
έναν εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων (Σ.Ε.Β., 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.) που ορίζεται από το αρμόδιο όργα−
νο, έναν εκπρόσωπο των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων (Γ.Σ.Ε.Ε., Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) που ορίζεται από το 
αρμόδιο όργανο και έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του 
ΚΕ.ΜΕ.Α.
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Καθήκοντα Προέδρου της Κ.Ε.Α. ανατίθενται με 
την πράξη συγκρότησης στον ένα εκπρόσωπο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

3. Η παράγραφος 9.2. του άρθρου 9 του κεφαλαίου Β 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9.2. Ως «Επιτυχών» στις εξετάσεις πιστοποίησης 
της παρούσας απόφασης θεωρείται εκείνος που 
συγκεντρώνει βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20), μετά 
την πρόσθεση του τελικού βαθμού του Θεωρητικού 

μέρους των εξετάσεων και του τελικού βαθμού του 
Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων και την διαίρεση 
του αθροίσματος δια του δύο (2). Αν προκύπτει δε−
καδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται 
στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι 
>0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι 
<0.5) ακέραιο βαθμό.

4. Το παράρτημα Ι της ως άνω απόφασης αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
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