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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/31560/0022 (1)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ−

γασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27−10−2011) για υπαλλήλους του ΥΠΠΟΤ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 15 παρ.1 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδο−

τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

β. την αριθμ. 2/16519/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β΄) «Κα−
θορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ−
γασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27.10.2011)».

γ. του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 146).

δ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε. του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).

2. Την αριθμ. 23564/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια 
και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2741).

3. To αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/40125/20−4−2012 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

4. Την ανάγκη χορήγησης του προβλεπομένου στο 
άρθρο 15 του Ν. 4024/2012 επιδόματος σε κλάδους και 
ειδικότητες υπαλλήλων του ΥΠΠΟΤ οι οποίοι προσφέ−
ρουν τις υπηρεσίες τους σε χώρους με επαγγελματικό 
κίνδυνο ή υπό συνθήκες επικίνδυνης εργασίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 2.533.480,00 ευρώ 
για το 2012 και 3.800.220,00 ευρώ για κάθε ένα από 
τα επόμενα έτη σε βάρος του ΚΑΕ 0225 του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους 
πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ανά κατηγορία ως 
εξής:

α) Κατηγορία Α΄ σε 150 ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε 70 ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε 30 ευρώ.
2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

ειδικότητες προσωπικού:
α) ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
β) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕ−
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γ) ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
δ) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ε) ΕΡΓΑΤΕΣ
στ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
ζ) ΜΗΧ. ΣΚΗΝΗΣ
η) ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
θ) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

ειδικότητες προσωπικού:
α) ΧΗΜΙΚΟΙ
β) ΓΛΥΠΤΕΣ
γ) ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ
δ) ΖΩΓΡΑΦΟΙ
ε) ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
στ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ζ) ΤΕΧΝΙΚΟΙ
η) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
θ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3. Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

ειδικότητες προσωπικού:
α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
β) ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ−ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
γ) ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απα−

ραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέ−
ρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 
στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν 
την καταβολή του, εξαιρουμένου σε κάθε περίπτωση 
του διοικητικού προσωπικού.

Ειδικότερα, καταβάλλεται στους δικαιούχους που απα−
σχολούνται στον τομέα της συντήρησης αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης, στις ανασκαφικές και αναστηλωτι−
κές εργασίες, στους νυκτοφύλακες που απασχολούνται 
στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία όπως και 
στο φυλακτικό προσωπικό που παρέχει υπηρεσία νυ−
κτοφύλακα (ν.2433/1996, άρθρο 9, παρ. 6) στους ίδιους 
χώρους, καθώς επίσης και στο προσωπικό καθαριότη−
τας που απασχολείται στους αρχαιολογικούς χώρους 
και μουσεία.

Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλ−
ληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, 
συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας 
έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικο−
γενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής 
παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι 
(6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται 
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, 
πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς 
του ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί 
νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά 
παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Για την συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων 
εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμέ−
νου, η οποία συνοδεύει την μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για 
οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, από−
σπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκο−
ντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν 
τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή 
του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1−5−2012, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
        Αριθμ. Υ4α/43990 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.25408/14−3−2012 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 761/Β/2012) «Απογευμα−
τινή λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων 
των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. των άρθρων 6 παρ.3 και 25 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
2. του άρθρου 35 του Ν.3918/2011
3. του άρθρου 1 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του 

Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 129).

4. της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/
Α/83) το οποίο επανήλθε και ισχύει με το άρθρο 14 του 
Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165/Α/97).

5. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 ( ΦΕΚ 98/Α) και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

6. του Π.Δ/τος 108/1993 (Α΄ 50) «Συγκρότηση, Οργάνω−
ση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου».

7. του Π.Δ/τος 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονο−
μικών» (Α΄ 62).

8. της με αριθμ. Υ4α/147881/25−11−2010 κοινής απόφα−
σης «Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων» (Β΄ 1851).

9. της με αριθμ. ΓΠ 161666/23−12−2010 εγκύκλιο «Ολο−
ήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων»

9. της αριθμ. Υ4α/οικ.25408/14−3−2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 761/Β/2012) «Απογευματινή λειτουργία 
των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ.», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το δέκατο εδάφιο της αριθμ. Υ4α/
οικ.25408/14−3−2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
761/Β/2012) «Απογευματινή λειτουργία των φαρμακευ−
τικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.» ως 
εξής: «έως το 50 % του ποσού που αντιστοιχεί στο 5% 
πλέον της νοσοκομειακής τιμής της αξίας των συντα−
γών των ΦΕΠ, που εκτελούνται κατά την απογευματινή 
λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου και που εγ−
γράφεται στο μοναδιαίο λογαριασμό της παραγράφου 
7 του άρθρου 9 του ν.2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 του ν.3868/2010, διατίθεται για τις αμοιβές 
των φαρμακοποιών». Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω 
τροποποιούμενη απόφασή μας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 44800 (3)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−

κάθαρσης με την επωνυμία «BIONEPHROS Μονάδα 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Α.Ε.» στο Μοσχάτο με το 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3846/2010 «Εγγυ−

ήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 66 τ.Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄,) όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ.3 του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 110/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 τ.Α΄).

5. Την αριθ. Υ3β/Γ.Π.οικ.35106/28−3−2011 κοινή υπουργι−
κή απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 647/19−4−2011 
«Καθορισμός τρόπου καταβολής του ποσοστού πέντε 
τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν οι Μο−
νάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α) που λειτουργούν 
βάσει των διατάξεων του Π.Δ 225/2000 (ΦΕΚ 194 τ.Α΄) 
στο Δημόσιο.

6. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π. 141766/14−12−2006 υπουργική 
απόφαση με θέμα:

«Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουρ−
γία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία 
«BIONEPHROS ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» 
στο Μοσχάτο.

7. Την αριθμ. 10783/28−09−2011 απόφαση της Περι−
φέρειας Αττικής − Δ/νση Δημόσιας Υγείας με θέμα: 
«Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας Αιμο−
κάθαρσης στην εταιρεία με την επωνυμία “Μονάδα 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Α.Ε.” και δ.τ. “BIONEPHROS” στο 
Μοσχάτο».

8. Την αριθμ. 19/235ης/05−04−2012 απόφαση της Ολο−
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «BIONEPHROS 
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Α.Ε.» με το Γ.Ν.Α. «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» θα 
καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην 

αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύ−
πτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. απόφ.   251/2012 (4)
Καθορισμός αποζημίωσης των Ομάδων Εργασίας που 

λειτουργούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
30η Μαρτίου 2012 και 

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286) «Απε−
λευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας−Ρύθμιση 
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως την 
παράγραφο 2 του άρθρου 9.

4. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 (ΦΕΚ Α΄121) «Κανο−
νισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
ΡΑΕ». 

5. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας», συμπληρωματικά των διατά−
ξεων του ν. 4001/2011.

6. Την παράγραφο ιβ) του άρθρου 5 του ν.3469/2006 
(ΦΕΚ Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ−
νήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Το άρθρο 104, παρ. 2 του Συντάγματος.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 82−85 του ν.2362/1995 

(ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995) «Δημόσιο Λογιστικό−Έλεγχος Δα−
πανών και λοιπές διατάξεις».

9. Τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ για το έτος 2012.
10. Την υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφαση ΡΑΕ «Σύσταση 

και Στελέχωση Ομάδων Εργασίας Στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας».

11. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη ύψους 135.000 
ευρώ δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό έτους 
2012 αλλά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ, αποφασίζει:

Καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των μελών για 
τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις των Ομάδων 
Εργασίας που συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν με την 
υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφαση της ΡΑΕ, σε 350 Ευρώ.

Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋ−
πόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις το 
μήνα και εφόσον οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός του 
κανονικού  ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που 
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Τυχόν πραγματοποίηση περισσότερων συνεδριάσεων 
δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.
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Για συμμετοχή σε λιγότερες συνεδριάσεις καταβάλ−
λεται η ανάλογη αποζημίωση.

Τα αναπληρωματικά μέλη θα αμείβονται όπως ανω−
τέρω μόνο όταν αναπληρώνουν στις συνεδριάσεις τα 
τακτικά μέλη και για όσες συνεδριάσεις συμμετέχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Mαρτίου 2012

 Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
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