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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 108207 ΕΞ 2020 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 

τη διενέργεια ελέγχου της Επιτροπής Δημο-

σιονομικού Ελέγχου σε πράξεις/υποέργα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό-

τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 «Κύ-

ρωση: α) της από 25-2-2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” 
(Α΄ 42), β) της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.  “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του” (A΄ 55) και γ) της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιο-
ρισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”  (Α΄ 64) 
και άλλες διατάξεις» (A΄ 76) και ειδικότερα το άρθρο 5 
παρ. 6. της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 

«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξε-
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» και ειδικό-
τερα την παρ. 3 του άρθρου 27.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α΄ 265), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του 
ν. 4332/2015 (Α΄ 76), με το άρθρο 7 του ν. 4374/2016 
(Α΄ 50) και με το άρθρο 41 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιο-
δοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δια-
τάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 43 
του άρθρου  66 και της παρ.  7 του άρθρου  67 του 
ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξια-
κή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ΄ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.
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7. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

8. Την υπ’  αρ. 2/91637/0004/18-12-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση 
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄  4510), όπως ισχύει, 
καθώς και την υπ’ αρ. 2/93222/004/22-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών 
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  706), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’  αρ. 2/26442/0004/
27-03-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 177), 2/52879/0004/06-07-2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 392), 2/62581/0004/30-08-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 502), 2/
78433/0004/29-10-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 637), 2/3809/0004/
14-01-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23) και υπό στοιχεία 113716/ΕΞ 2019/
14-10-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882) όμοιες αποφάσεις.

9. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-04-2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326).

10. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και τήρηση 
Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της 
Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομι-
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» 
(Β΄  2730), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’  αρ. 
2635/14-09-2018 (Β΄ 4216) όμοια και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16-09-2016 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινή-
σεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και 
του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι 
ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφα-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).

12. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/04-01-2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογη-
τικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινου-
μένων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20).

13. Την εγκεκριμένη υπό στοιχεία ΣΑ 051/2 του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 900,00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.

15. Την εγκεκριμένη στην υπ’  αρ. 841/01-07-2020 
συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
Στρατηγική Ελέγχων, το εγκεκριμένο στην υπ’ αρ. 841/
01-07-2020 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την 
ελεγκτική περίοδο 01-07-2019 έως 31-12-2020, αποφα-
σίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:

- Στο υποέργο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κωδ. 1) της πράξης «Ανάπτυξη και 
Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Προώθησης 
και Διαχείρισης Ιατρικού Τουρισμού» (κωδ. 5048515) 
(Δικαιούχος: «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ») (υπ’ αρ. 
0119203056 ελέγχου) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020/ΕΤΠΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α.Δ.Τ.: 

Π 655605), ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κλάδου ΠΕ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Α.Δ.Τ.: 
ΑΒ 657644) , ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κλάδου ΤΕ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΖΗΣΗ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 775989), 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ, ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ειδικές συν-
θήκες που σχετίζονται με τα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του, θα διενεργηθεί έλεγχος γραφείου πέντε (5) ημερών, 
κατά το διάστημα από 26-10-2020 έως και 2-11-2020. 
Ο έλεγχος γραφείου θα περιλαμβάνει έλεγχο των στοι-
χείων που έχουν καταχωρηθεί/αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 
και των συμπληρωματικών στοιχείων που θα αποστείλει 
ο ελεγχόμενος φορέας, με τη χρήση και τεχνολογιών 
πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης για την 
παροχή διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων που 
απαιτούνται από τον φορέα για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου ελέγχου και τη σύνταξη της προσω-
ρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία  9 
και 14 του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος κ.α.α
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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2      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Δ4δ/52763 
Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου 

και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ-

νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 

Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη 

Εταιρεία» και δ.τ. «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 του ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό 

πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή 
Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

β) του άρθρου 68 και επ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

γ) των άρθρων 77, 78 και 85 του ν. 4548/2018 «Αναμόρ-
φωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α΄ 104), 
όπως ισχύει,

δ) του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - “Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης”» (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί με τον ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και ισχύει,

ε) των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131), όπως ισχύει,

ζ) των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως 
ισχύει,

η) της παρ. 1β. του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθ-
μίσεις Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 196), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει,

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181),

ια) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), όπως ισχύει,

ιβ) του π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 
και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α΄ 182), όπως 
ισχύει,

ιγ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι από την 
απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπό στοιχεία Α 61976/3442 απόφαση έγκρισης 
και κύρωσης του Αρχικού Καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού 
Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) 
και δ.τ. «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.» (Β΄ 3154).

3. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.67021/Φ.50ε/22-09-2017 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύ-
νοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
“Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης 
Ανώνυμη Εταιρεία” και διακριτικό τίτλο “Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.”» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 468), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ4δ/87548/03-12-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1033) όμοια απόφαση.

4. Το υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.52125/02-09-2020 έγγραφο 
της υπηρεσίας, για τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας και του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης.

5. Το υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./2474/03-09-2020 έγγραφο 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Το υπό στοιχεία 247172/03-09-2020 έγγραφο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

7. Το υπό στοιχεία 1298/11.17ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΣΒ/
16-09-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το υπ’ αρ. 6492/10-09-2020 έγγραφο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:

Α. Ορίζουμε Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται-
ρείας με τον δ.τ. «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.» τους εξής:

1. Τον Ιωάννη Καλογερούδη του Σάββα, Πολιτικό Μη-
χανικό (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 451213), ως Πρόεδρο. 

2. Τον Ιωάννη Τόσκα του Πασχάλη, Συγκοινωνιολόγο, 
πρώην Πρόεδρο ΣΑΣΘ (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 701877), ως Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο.

3. Την Φυγαλία Παπαγεωργίου του Παύλου, Γεωλόγο 
(Α.Δ.Τ.: ΑΖ 659529), ως μέλος.

4. Την Αικατερίνη Καρασαββίδου του Δημητρίου, 
Νομικό (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 354692), ως μέλος.

5. Τον Θρασύβουλο Διαμαντή του Βασιλείου, Οικο-
νομολόγο-Φοροτεχνικό (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 893592), ως μέλος.

6. Τον Παρίση Μπίλλια του Νικολάου, Πολιτικό Μηχανι-
κό, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 263628), ως μέλος.

7. Τον Ευθύμιο Φωτόπουλο του Θεοδώρου, Γενικό 
Γραμματέα Δήμου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 280741), ως μέλος.

8. Τον Παντελεήμονα Τσακίρη του Δημητρίου, Δήμαρ-
χο Ωραιοκάστρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ, εκπρόσωπο της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α.Δ.Τ.: ΑΟ 198999), ως μέλος.

9. Τον Εμμανουήλ Βλαχογιάννη του Μενελάου, Αντι-
πρόεδρο ΕΒΕΘ, εκπρόσωπο του Εμπορικού Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 195591), 
ως μέλος.
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Β. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται 
ή υποδεικνύονται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 3 του ν. 3429/2005, ορίζονται και παύονται αζημίως 
για το Δημόσιο και για τη δημόσια επιχείρηση με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.

Γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με 
θητεία τριών (3) ετών που παρατείνεται μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει 
η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, και αρχίζει 

από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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