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Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210),
προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

«16. Το τακτικό προσωπικό των δήμων και το τακτικό
προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των ιδρυμάτων και των συνδέ-
σμων δήμων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις για τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και τα
μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύντα-
ξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-
ντος Κώδικα και τις διατάξεις του ν. 2084/1992, κατά πε-
ρίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).»

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 9 του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστα-
νται, ως εξής:

«δ. για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ και ΕΠ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και ε-
ξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πά-
γιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιο-
θήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια των περιπτώσεων
β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του
ν. 3205/ 2003 (Α΄297) αντίστοιχα.»

3. Στο τέλος του του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, προ-
στίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

«18. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των
συμβούλων και μόνιμων Παρέδρων του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου, καθώς και των κατόχων ειδικών προσωπο-
παγών θέσεων Παρέδρων με θητεία, που εντάσσονται
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20
του ν. 3966/2011 (Α΄118), λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος
βασικός μισθός της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του
ανωτέρω νόμου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις
που ισχύουν (κάθε φορά) και με βάση τον οποίο μισθο-
δοτούνταν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπη-
ρεσία, προσαυξημένος με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας
που αντιστοιχεί στο μισθό αυτόν και στα έτη υπηρεσίας
τους, καθώς και με το ειδικό ερευνητικό επίδομα της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, όπως
αυτό ισχύει κάθε φορά.»

4.α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 11 του π.δ.
169/2007, που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 12
του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από της
ισχύος τους, ως εξής:

«15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται
σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για
κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση,
καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την
προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπε-
νταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν
εφαρμογή και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρόνου μέχρι την 31.12.2010.
Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει, με συνυ-
πολογισμό και της λοιπής συντάξιμης υπηρεσίας, το
χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύ-
νταξης, κατά περίπτωση.
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και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να
μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριό-
τητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσω-
πο. δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας
παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την ε-
πωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ»», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την ε-
πωνυμία: αα) «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», ββ) «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ»», γγ) ο «Οργανισμός Πι-
στοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)» με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο
«Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)».

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου
καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώ-
που που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται
διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το κα-
ταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση
συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρ-
μογή της προηγούμενης παραγράφου.»

2. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του
ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυ-
χόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το
άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Ο προσδιορι-
σμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπι-
κό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του
διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία
περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος.
Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη
μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα α-
νωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον
υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελού-
ντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατεί-
νεται μέχρι τότε.

Άρθρο 67
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργεί-
ται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή
ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις
διατάξεις των ως άνω άρθρων 56 έως 66. 

Άρθρο 68
Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ.
και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφο-
ρά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται
προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμ-
φωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει κάθε
φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος με-
τατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από
τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ του άρ-
θρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) σε δημόσιες υπηρε-
σίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δεν ολοκλη-
ρώνονται.

2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν

έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπι-
κού.

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, το τρίτο εδάφιο της υ-
ποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2
και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 4 της περίπτω-
σης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατά-
ξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), προ-
στίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ισχύει για έξι (6) έτη
από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τους υπαλλή-
λους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γρα-
πτές εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμο-
λογία τους. Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης διενερ-
γείται μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρία (3) έτη ανε-
ξάρτητα από την προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων ορ-
γανικών μονάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
έχουν τόσο οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο άρθρο 84 του παρόντος κατά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
στη γραπτή εξέταση όσο και οι υπάλληλοι που θα πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις αυτές τέσσερα (4) έτη μετά τη
λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 157 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατά-
ξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

«Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μπορεί να συνεδριάζει και στην έδρα του
Α.Σ.Ε.Π..»

5. Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄
152) η φράση «των παραγράφων 1 και 2» αντικαθίσταται
με τη φράση «των παραγράφων 4 και 5».

6. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59),
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
που αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
δ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίω-

σης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό

γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δη-
μόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβού-
λευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσε-
ων , κοινωνικών δικτύων , διαφάνειας, δια βίου μάθησης,
εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της
Ε.Σ.Δ.Δ.A.,

στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων
Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δος (ΕΝ.Π.Ε.),

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α.).

2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οι αναπλη-
ρωτές τους επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων κύρους και
ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που
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απαριθμούνται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς
κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα
υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισμού μέλους
Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Πρόεδρου του Δ.Σ.
του Εθνικού Κέντρου  Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοί-
κησης,  διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της
πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με
τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές
της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόε-
δρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μηνιαία αποζημίωση, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

3. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα
μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία ε΄, στ΄ , ζ΄, η΄ και
θ΄ της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους διορί-
ζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με α-
πόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση των Υπουρ-
γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση
του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ.
και οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να ασκούν
τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέ-
χρι την ανανέωσή της ή το διορισμό νέων μελών σύμφω-
να με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Η θητεία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και
των μελών του Δ.Σ. που αναφέρονται στο στοιχείο ε΄
της παραγράφου 1 μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σο-
βαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλε-
ση των καθηκόντων τους. Η διακοπή γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης.

5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμμα-
τέα ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Κέ-
ντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του.»

7.  Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 Α του π.δ. 57/2007
(Α΄ 95), που προστέθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προ-
στίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία και διαχείριση
του δικτυακού τόπου ανάρτησης των προσκλήσεων εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δη-
μόσιου τομέα, καθώς και των σχεδίων νομοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια δια-
βούλευση.»

Άρθρο 69
Καθαρισμός σχολικών μονάδων

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ.i. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5
του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά
έτη 2010-2011 και 2011-2012 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
των διατάξεων αυτών.

ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2012-2013 και
εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των
σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον
προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που κα-
ταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

iii. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του
προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτι-
κό έτος 2012-2013 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστω-
ση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η
οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ α-
ναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδα-
κτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5
του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει.»

Άρθρο 70

Οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έ-
τος 2010-2011 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για
τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης παρατείνονται για την περίοδο
από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβά-
νει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και αφού
προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης βεβαιώσει με πράξη του ότι οι σχετικοί
διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν από τους οικείους δήμους,
χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.

Οι συμβάσεις παρατείνονται με όρους και κόστος μι-
κρότερο εκείνων που έληξαν, διαμορφώνονται δε μετά
από διαπραγμάτευση.

Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από τους οικεί-
ους δήμους και την ανάδειξη των νέων αναδόχων, οι πα-
ραπάνω συμβάσεις, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο
χρόνος παράτασης, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.
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Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

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

  Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
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