
 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 39/2013 
TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Π.Δ. 123/2012 

«Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) »(Α΄216) 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατϊξεισ: 

α. Του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και ιδύωσ τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 4 αυτού, όπωσ ο 

νόμοσ αυτόσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και το ϊρθρο 

238 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και ιςχύει. 

β. Του π.δ/τοσ 50/2001 (Α΄ 39), όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α΄ 315) και 

το π.δ. 44/2005 (Α΄ 63). 

γ. Τησ παραγρϊφου 2 ϊρθρου 1 του ν.2431/1996 “Διοριςμόσ ό πρόςληψη πολιτών τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςτη Δημόςια Διούκηςη” (Α΄ 175). 

δ. Του ϊρθρου 90 του Κώδικα νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ 

όργανα” (π.δ. 63/2002, Α΄ 98). 

ε. Τησ Υ48/9.7.2012 απόφαςησ του Πρωθυπουργού “Καθοριςμόσ αρμοδιοτότων του 

Αναπληρωτό Υπουργού Οικονομικών Χρόςτου Σταώκούρα” (Β΄ 2105/2012). 

2. Την από 16/11/2012 γνώμη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

3.  Το γεγονόσ ότι από την ϋκδοςη του παρόντοσ διατϊγματοσ δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε 

βϊροσ του προώπολογιςμού τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-ΖΦΩ



 

4.Την 45/2013 γνωμοδότηςη του Συμβουλύου τησ Επικρατεύασ, με πρόταςη του 

Αναπληρωτό Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και 

Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, αποφαςύζουμε 

 

Άρθρο 1 

 

1.Το δεύτερο εδϊφιο του ϊρθρου 14 του π.δ. 123/2012 (Α΄216) αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 

«Επιπλϋον απαιτεύται ϊριςτη γνώςη τησ αγγλικόσ ό γαλλικόσ ό γερμανικόσ γλώςςασ, 

όπωσ αυτό αποδεικνύεται κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 28 του π.δ. 50/2001(Α΄39), 

όπωσ ιςχύει». 

2.Η περύπτωςη γ΄ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 16 του π.δ. 123/2012 αντικαθύςταται  ωσ 

εξόσ: 

« Άριςτη γνώςη  τησ αγγλικόσ ό γαλλικόσ ό γερμανικόσ γλώςςασ, και»  

Η περύπτωςη γ΄ τησ παραγρϊφου 2 του ιδύου ϊρθρου  αντικαθύςταται  ωσ εξόσ: 

« Άριςτη γνώςη τησ αγγλικόσ ό γαλλικόσ ό γερμανικόσ γλώςςασ, και»  

Η περύπτωςη δ΄ τησ παραγρϊφου 3 του ύδιου ϊρθρου  αντικαθύςταται  ωσ εξόσ: 

 « Άριςτη γνώςη τησ αγγλικόσ ό γαλλικόσ ό γερμανικόσ γλώςςασ.»  

Η περύπτωςη γ΄ τησ παραγρϊφου 4 του ύδιου ϊρθρου  αντικαθύςταται  ωσ εξόσ: 

 « Πολύ καλό γνώςη τησ αγγλικόσ ό γαλλικόσ ό γερμανικόσ γλώςςασ.»  

3. Η παρϊγραφοσ 2 του  ϊρθρου 19 του π.δ. 123/2012 αντικαθύςταται ωσ εξόσ:  

« Ωσ προσ τισ ξϋνεσ γλώςςεσ ελϊχιςτο προςόν ορύζεται η πολύ καλό γνώςη τησ αγγλικόσ ό 

γαλλικόσ ό γερμανικόσ, όπωσ αυτό αποδεικνύεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 28 του 

π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπωσ ιςχύει». 

 

Άρθρο 2 

EΝΑΡΞΗ ΙΦΤΟ 

Η ιςχύσ του παρόντοσ αρχύζει από τη δημοςύευςό του ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. 
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Στον Υπουργό Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

αναθϋτουμε τη δημοςύευςη και εκτϋλεςη του παρόντοσ διατϊγματοσ. 

 

                                                                                     Αθόνα,    14   Μαρτύου        2013 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΚΑΡΟΛΟ  ΠΑΠΟΤΛΙΑ 

 

    Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ                                                                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

           ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                           ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ 
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       ΦΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ                                                       ΑΝΣΩΝΙΟ  ΜΑΝΙΣΑΚΗ 
 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟ ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ 
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