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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 

130 και 372) απόφασής μας «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι−
κών» και της υπ’ αριθ. Δ6Α1083438ΕΞ2010/22−6−2010 
(Β΄ 920) υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. ................................................................... 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 
1793/6−12−04) κοινής υπουργικής απόφασης περί 
καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρ−
θρου 56Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 12/Α΄) «Ερασιτεχνι−
κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. ........................................................... 2

Καθορισμός πρόσθετων − ειδικών κριτηρίων επιλο−
γής προσωπικού για την στελέχωση νοσοκομει−
ακών δομών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανα−
συγκρότησης Φορέων και Δομών εποπτείας του 
Υπουργείου Υγείας. ...................................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α 1125239ΕΞ2013 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 130 

και 372) απόφασής μας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και 
της υπ’ αριθ. Δ6Α1083438ΕΞ2010/22−6−2010 (Β΄ 920) 
Υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί−
ας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016» και ειδικότερα της περίπτωσης 
2 και της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 3 αυτής, 

β) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 
18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του 
ν. 4093/2012,... και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», 

γ) των άρθρων 41, 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

δ) του π.δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής», 

ε) του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 

στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει, 

ζ) του π.δ. 61/1997 (Α΄ 53) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών»,

η) Του π.δ. 43/1997 (Α΄ 42) «Σύσταση Γενικής Διεύθυν−
σης Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών 
(ΚΕ.Π.Υ.Ο).»,

θ) Της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 3 της 
υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επεί−
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της 
υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
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τις περιπτώσεις από ιστ΄ έως ιη΄ αυτού σε ιε΄ έως ιζ΄, 
διαμορφώνοντάς τις, ως εξής:

«1. ιε) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων.

ιστ) Τον καθορισμό της χρήσης των χώρων του κτι−
ρίου στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΠΣ (Θεσσαλονίκης και 
Χανδρή 1, Μοσχάτο).

ιζ) Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
(N.Σ.Κ.) για θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και 
αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων.».

β) διαγράφουμε τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του άρθρου 
3, καθώς και το δεύτερο εδάφιο αυτού.

Άρθρο 3

1. Η υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 
372) απόφασή μας εξακολουθεί να ισχύει.

2. Η υπ’ αριθ. Δ6Α1083438ΕΞ2010/22−6−2010 (Β΄ 920) 
Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθ. Δ6Α 1128876ΕΞ2010/21−9−10 (Β΄ 1554), Δ6Α 1073973 
ΕΞ2011/23−5−2011 (Β΄ 1296) και Δ6Α 1000443ΕΞ2012/2−1−
2012 (Β΄ 33) ομοίες εξακολουθεί να ισχύει, κατά το μέρος 
που δεν τροποποιείται με την παρούσα.

3. Η υπ’ αριθ. Δ6Α 1092562 ΕΞ 2013/06−06−2013 (Β΄ 1388) 
Υπουργική απόφαση παύει να ισχύει από την ημερομη−
νία ισχύος της παρούσας.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 31 Ιουλίου 2013, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄ της περί−
πτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως προστέθηκε 
με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγρά−
φου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013 (Α΄ 107). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. ΤΥ−Δ/Φ550/οικ. 21406 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 

1793/6−12−04) κοινής υπουργικής απόφασης περί κα−
θορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α 
του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 12/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελ−
ματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα−

τειών» παρ. 2ε, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α/85).

β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/22−04−2005).

γ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α), όπως ισχύει.

δ) Του Π.Δ. 118/2013 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και την 
«Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 
152/Α΄/25−6−2013).

ε) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013).

ζ) Την υπ’ αριθ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−
2004) κοινή υπουργική απόφαση (περί καθορισμού λε−
πτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλη−
τισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 9 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239) και τρο−
ποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του 
ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α΄ 302), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ΤΥ−Δα/Φ550/27042/8−
6−2005 (ΦΕΚ Β΄ 838/21 −6−05), 38204/22−8−2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1267/8−9−2006), 38640/19−8−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1773/26−8−2009), 
3386/4−2−2011 (ΦΕΚ 137 Β΄ 9−2−2011) και ΤΥ−Δγ/Φ550/
οικ.23117/5−10−12 (ΦΕΚ Β΄ 2811/17−10−12).

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό». (ΦΕΚ 
1655/Β΄/4−7−2013), αποφασίζουμε:

Δεδομένης της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης 
(Ν. 4178/2013, ΦΕΚ 174/Α78.8.2013, Περί: «Αντιμετώπισης 
της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 
άλλες διατάξεις»), παρατείνουμε την προθεσμία που 
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α. 46596/22−
11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−2004) όπως αυτή τροποποιή−
θηκε με τις Κ.Υ.Α. ΤΥ−Δα/Φ550/27042/8−6−2005 (ΦΕΚ Β΄ 
838/21−6−2005, 38204/22−8−2006 (ΦΕΚ Β΄ 1267/8−9−2006), 
38640/19−8−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1773/26−8−2009), 3386/4−2−2011 
(ΦΕΚ 137 Β΄ 9−2−2011) και ΤΥ−Δγ/Φ550/οικ.23117/5−10−12 
(ΦΕΚ Β΄ 2811/17−10−12) έως 31−12−2013. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 46596/22−11−2004 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1793/Β΄/6−12−2004), όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. Γ.Π. 76788 (3)
Καθορισμός πρόσθετων − ειδικών κριτηρίων επιλογής 

προσωπικού για την στελέχωση νοσοκομειακών δο−
μών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης 
Φορέων και Δομών εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπ’ όψη: 
(1) Τις διατάξεις:
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1) Του στοιχείου ΣΤ, της παραγράφου 2, του άρ−
θρου 90, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α 23/07/13) «Φορο−
λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

2) Της υποπαραγράφου Ζ.2, της παραγράφου Ζ, του 
άρθρου πρώτου, του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α 12/11/12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

3) Των παραγράφων 1α και 4 του άρθρου 34, του 
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α 02/02/12) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής προσαρμογής 2012 − 2015».

4) Της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 
Α 27/10/11) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

5) Του άρθρου 17, του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α 2011) 
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις».

6) Των άρθρων 48, 52 και 90, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
1998 Α 05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

7) Του ΠΔ 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α 10/03/00), περί «Οργανι−
σμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

8) Του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α 12) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

9) Του ΠΔ 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α 25/06/13) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

10) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 (ΦΕΚ 1914 Β 
07/08/2013) «καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των 
υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των προς 
μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επι−
λογής και κατάταξής τους, του τρόπου μοριοδότησής 
τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς 
Συμβουλίου του άρθρου 5, παρ. 3, του ν. 4024/2011 και 
των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

(2) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ, απο−
φασίζουμε:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης φορέ−
ων και Δομών εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση 
και εύρυθμη λειτουργία τους, καθορίζουμε επιπρόσθετα 
ειδικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού, πλην ιατρών 
του ΕΣΥ, μονίμων ιατρών και ιατρών πλήρους και απο−
κλειστικής απασχόλησης, που παραμένει σε αυτούς / 
−ές ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙ−
ΚΟΥ, πλην ιατρικού των ως άνω κατηγοριών, που θα 
τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας σε Φορείς και 
Δομές εποπτείας Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας ανασυγκρότησης αυτών.

ΕΙΔΙΚΑ − ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ−ΣΥΝΤΕ−
ΛΕΣΤΕΣ ΜΟΡΙΑ

(1) Προϋπηρεσία Έτη 
υπηρεσίας σε Κλινι−
κή/Μονάδα/Τομέα/

Τμήμα κ.ά. εφόσον η 
συγκεκριμένη δομή 

διατηρείται

Για τα πρώτα δύο 
(2) έτη 

(αριθμός ετών Χ 
συντελεστή 1) 

2

Για τα επόμενα 
τρία (3) έτη 

(αριθμός ετών Χ 
συντελεστή 2) 

6

Για τα επόμενα 
πέντε (5) έτη 15

(αριθμός ετών Χ 
συντελεστή 3) 

Για τα επόμενα 
πέντε (5) έτη (αριθ−
μός ετών Χ συντε−

λεστή 4) 

20

ΣΥΝΟΛΟ (Μέγιστο) 43

(2) Παρούσα απα−
σχόληση Έτη υπηρε−
σίας στην Κλινική/Μ 
ονάδα/Τομέα/Τμήμα 
κ.ά. όπου απασχο−

λείται την τρέχουσα 
χρονική στιγμή ο 

υπάλληλος, εφόσον 
η συγκεκριμένη δομή 

διατηρείται

Υπηρεσία έως δύο 
(2) έτη στη δια−
τηρούμενη δομή 
τρέχουσας απα−

σχόλησης

3

Υπηρεσία άνω των 
δύο (2) ετών στη 

διατηρούμενη δομή 
τρέχουσας απα−

σχόλησης

7

ΣΥΝΟΛΟ (Μέγιστο) 7

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Μέγιστο) 50

Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν, από την/τον/το 
Κλινική/Μονάδα/Τομέα/Τμήμα κ.λπ. που διατηρείται, τί−
θενται, κατά προτεραιότητα, σε διαθεσιμότητα χωρίς 
αποτίμηση προσόντων, με υπεύθυνη δήλωσή τους προς 
την αρμόδια Δ/νση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα/
Δομής όπου υπηρετούν, σε αποκλειστική προθεσμία 
τριών (3) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ 
κατάργησης θέσεων φορέων και Δομών, κατά κατηγο−
ρία, κλάδο και ειδικότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Αυγούστου 2013
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