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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
Αριθμ. 2/33324/0022
  Καθορισμός αποζημιώσεως της επιτροπής αξιολό−

γησης του έργου «Κατάρτιση ανέργων γυναικών 
σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πλη−
ροφορίας και Επικοινωνίας του Ε.Π. Κοινωνία της 
Πληροφορίας».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/2000) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 
(ΦΕΚ 266/Α/20.11.2003).

3. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, ….. και άλλες διατάξεις» όπως συμπλη−
ρώθηκε με το ν. 3408/2005 «…….».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4 του
ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστι−
κών δικαιωμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α).

5. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και 
άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286/29.12.2000).

6. Το άρθρο 10 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/9.2.2004) 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες 
διατάξεις».

7. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) «Περί 
ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική από−
φαση Συγκρότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502/τ. 
Β/8.12.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Την υπ’ αριθμ. 112501/15.11.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορί−
ζει το «Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιο−
λογητών (Ε.Μ.Α.) σε αντικατάσταση των 106543/16.4.1998, 
111531/18.6.1999 και 4032/26.7.2001 αποφάσεων του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

10. Την υπ’ αριθμ. 112392 ΦΕΚ 1813/Β/8.12.2004 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112809/18.6.2002 κοινή από−
φαση των των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» που ορίζει 
το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, (2000−2006) για όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».

11. Την υπ’ αριθμ. 152481/ΚτΠ 6243−Β/29.7.2005 απόφαση 
ένταξης του έργου στο Μέτρο 3 του Άξονα 4 του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
του έργου «Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δε−
ξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοι−
νωνίας» της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

12. Το έγγραφο του ΟΑΕΔ υπ’ αριθμ. Β103093/ 26.1.2007. 
13. Οι υπ’ αριθμ. Β111477/4.4.2006 και Β120456/5.7.2006 

αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ με τις οποίες συ−
γκροτήθηκε η Επιτροπή.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 27.715,6 Ευρώ η οποία θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0264 «Αποζημ. Συμμετοχ. σε Συμβ ή Επιτροπές» του 
υπό έγκριση προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ οικονομικού 
έτους 2007,
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15. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για κάθε μέλος και 
κάθε γραμματέα της Επιτροπής αξιολόγησης των τε−
χνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων του ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνι−
σμού του έργου «Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βα−
σικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας» του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 
στο ποσό των 41,30 Ευρώ και 31,00 Ευρώ αντίστοιχα, 
ανά συνεδρίαση. 

2. Το έργο της ανωτέρω επιτροπής πραγματοποιήθηκε 
σε (44) συνεδριάσεις για (16) μέλη και σε (13) και (31) συ−
νεδριάσεις για (2) μέλη αντίστοιχα από τη συγκρότησή 
της στις 4.4.2006 έως της 31.10.2006. 

3. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός 
έτους από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2007

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F

Αριθμ. 2/35314/0022
    Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των 

μελών και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Εγκα−
τάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημά−
των και Εκσυγχρονισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995) «Περί Δη−

μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις»,

β. του άρθρου 6 παράγραφος 3 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 
19/τ.Α΄/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

γ. του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/
τ.Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και άλλες 
διατάξεις»,

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005),

ε. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/22.12.1978) 
«Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφε−
ρειακής και Οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας», όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
57/τ.Α΄/14.4.1993),

στ. του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/22.8.1980) «Ορ−
γανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου», όπως ισχύει,

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/14.10.2005) «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 (ΦΕΚ 2040/
τ.Β΄/19.11.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Γεωργίας 
− Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Πολιτισμού 
− Μακεδονίας − Θράκης − Μεταφορών και Επικοινωνιών 
− Ανάπτυξης − Δικαιοσύνης − Υγείας και Πρόνοιας − Τύ−
που και ΜΜΕ − Αιγαίου και Υφυπουργού Οικονομικών 
περί «Μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

4. Την υπ’ αριθμ. 19759/24.6.2005 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 998/τ.Β΄/18.7.2005) που αφορά την 
συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) «Εγκατάσταση 
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκ−
συγχρονισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου».

5. Τις υπ’ αριθμ. 2/51958/0022/4.11.2005 (ΦΕΚ 1578/τ.Β΄/ 
15.11.2005) και 2/7996/0022/23.2.2007 (ΦΕΚ 108/τ. ΥΟΔΔ/ 
14.3.2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών – Δικαιοσύνης που αφορούν την μηνιαία 
αποζημίωση της Προέδρου, των μελών και των γραμμα−
τέων της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Πα−
ραλαβής του Έργου (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) «Εγκατάσταση Ολοκληρω−
μένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκσυγχρονισμός 
Ελεγκτικού Συνεδρίου».

6. Το υπ’ αριθμ. 10025/05/9.6.2006 έγγραφο του Ταμείου 
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), με το 
οποίο το Ταμείο αρνήθηκε την καταβολή στους δικαιούχους 
της καθοριζομένης με την υπ’ αριθμ. 2/51958/0022/4.11.2005 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών – Δικαιοσύνης αποζημίωσης.

7. Τα 2636/454386/25718/12.5.2006 και 6801/454386/
26217/30.11.2006 Πρακτικά του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους με τα οποία αναγνωρίζεται η υποχρέωση του 
Δημοσίου για την καταβολή σους δικαιούχους της καθο−
ριζομένης με την υπ’ αριθμ. 2/51958/0022/4.11.2005 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
– Δικαιοσύνης αποζημίωσης.

8. Το υπ’ αριθμ. 97785/25.9.2006 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Οικονομικού / Τμήματος Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο η Υπηρε−
σία του Υπουργείου αρνήθηκε την καταβολή στους 
δικαιούχους της καθοριζομένης με την υπ’ αριθμ. 
2/51958/0022/4.11.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης αποζημί−
ωσης με την αιτιολογία ότι οι σχετικές ενέργειες θα 
γίνουν από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

9. Τις υπ’ αριθμ. 151.525/ΚτΠ 3461/30.3.2007 και 151.526/
ΚτΠ 3462/30.3.2007 αποφάσεις της Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» με τις οποίες παρατείνεται ο χρόνος 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου «Εγκα−
τάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημά−
των και Εκσυγχρονισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» έως 
τις 30.10.2007.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 14.350 € που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ελεγκτικού 
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Συνεδρίου (ΚΑΕ 0515 του Φορέα 0220), για το 2007, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση για την Πρόεδρο, 
τα μέλη και την γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) 
«Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστη−
μάτων και Εκσυγχρονισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» σε 
350,00 ευρώ για τον Πρόεδρο, 300,00 ευρώ για έκαστο 
μέλος και 250,00 ευρώ για την γραμματέα της Επιτρο−
πής ανά μήνα για το χρονικό διάστημα από 1.4.2007 
έως 30.10.2007.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση, θα καταβληθεί με την 
προϋπόθεση συμμετοχής των ανωτέρω σε τέσσερις (4) 
συνεδριάσεις τουλάχιστον το μήνα. Σε περίπτωση συμ−
μετοχής τους σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση 
περικόπτεται ανάλογα.

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1.4.2007 να δη−
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007

Οι Γενικοί Γραμματείς
 Δημοσιονομικής Πολιτικής 
 Υπουργείου Οικονομίας 
 και Οικονομικών Υπουργείου Δικαιοσύνης
 ΓΕΩΡ. ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΟΥΡΗΣ

F
Αριθμ. 2/33128/0022
   Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης της ομάδας Διοί−

κησης Έργου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για 
τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης αντεγκληματικής 
πολιτικής.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓOΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄−

232), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 
2129/1993 (Α΄ 57).

β. Τις διατάξεις του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

δ. Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους 
Πολίτη» (Α΄75).

 ε. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

στ. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 
2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

ζ. Τις διατάξεις του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπη−
ρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγεί−
ου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). 

η. Τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. γ και 5, του άρθρου 
17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμε−
νικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 (Β΄ 1925/ 
25.10.1999) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Μετα−
βίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παρ. 1 του ν. 1943/1991» (Α΄ 50).

3. Την υπ’ αριθμ. 3002/1/85 από 30.11.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης – Δημόσιας Τάξης «Σύσταση ομάδας 
διοίκησης έργου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τη 
διαμόρφωση πλαισίου δράσης αντεγκληματικής πολιτι−
κής», όπως διευρύνθηκε με τα αντικείμενα που καθορί−
στηκαν στην υπ’ αριθμ. 3002/1/85−ζ΄ από 23.1.2004 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης – Δημόσιας Τάξης και τροπο−
ποιήθηκε − συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3002/1/85−ιη΄ 
από 20.1.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Δημόσιας 
Τάξης «Παράταση των εργασιών της ομάδας διοίκησης 
έργου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τη διαμόρ−
φωση πλαισίου δράσης αντεγκληματικής πολιτικής και 
τροποποίηση της σύνθεσής της» (Β΄ 113).

4. Την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης οργανικής σχεδί−
ασης της αντεγκληματικής πολιτικής δομικής συνοχής 
της και ισόρροπης και ήπιας παρέμβασης με μέτρα 
ποινικής και κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής.

5. Την ιδιαίτερη σημασία του ορισμένου χρόνου συλ−
λογικού οργάνου, που συμβάλλει στην αποτελεσμα−
τικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη , που δύναται να 
λειτουργήσει και εκτός των χώρων του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και εκτός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. 

6. Το γεγονός ότι μια σύγχρονη Αστυνομία για να 
είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει επιστημονική και 
τεχνολογική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρα−
τικού Π/Υ που για το έτος 2007 ανέρχονται στο ύψος 
των 28.800,00 € περίπου, οι οποίες (δαπάνες) θα αντι−
μετωπισθούν από τις πιστώσεις του αντίστοιχου ΚΑΕ 
του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43−100 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποζημίωση κατά μήνα, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους πριν τη δημοσίευση της παρού−
σας σε ΦΕΚ και μέχρι την 23.1.2007 του Προέδρου, των 
μελών και του γραμματέα της «Ομάδας Διοίκησης Έργου 
για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης αντεγκληματικής 
πολιτικής», ως ακολούθως: 

α. Πρόεδρος 350,00 €
β. Μέλη 300,00 €/έκαστο 
γ. Γραμματέας 250,00 €.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαι−

ούχους εις ολόκληρον, υπό την προϋπόθεση ότι μετεί−
χαν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. 
Σε περίπτωση που μετείχαν σε λιγότερες από τέσσερις 
(4) συνεδριάσεις, η αποζημίωση μειώνεται αναλογικά σε 
σχέση με το σύνολο των πραγματοποιούμενων μηνιαίων 
συνεδριάσεων.

3. Δεν δικαιούνται αποζημίωση τα μέλη της Ομάδας 
που είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., εφόσον το συλλογικό όργανο 
συνεδριάζει στο χώρο των υπηρεσιών αυτών, εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους ή σε χρόνο που κα−
λύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
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4. Η συμμετοχή και η παροχή των υπηρεσιών από τα 
μέλη της Ομάδας καθώς και ο εκτός του ωραρίου εργα−
σίας των Δημόσιων Υπηρεσιών χρόνος, θα βεβαιώνεται 
από τον Πρόεδρο αυτής.

5. Η ως άνω κατά περίπτωση αποζημίωση, υπόκειται 
στους περιορισμούς της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 
3205/2003 ( Α΄ 297).

Η παρούσα η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους πριν τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ και μέχρι την 
23.1.2007, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.  

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

Οι Γενικοί Γραμματείς
 Δημοσιονομικής Πολιτικής 
 Υπουργείου Οικονομίας Υπουργείου
 και Οικονομικών Δημόσιας Τάξης
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΑΙΛΙΑΝΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2)

    Αριθμ. 10979
Καθορισμός συνεδριάσεων (ύψους αποζημίωσης) συμ−

μετεχόντων στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξι−
ολόγησης αιτημάτων για την αντικατάσταση/ υπο−
κατάσταση φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης των 
έργων της δράσης 4.6.1 «Δημιουργία Περιφερεια−
κών Πόλων Καινοτομίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό−
τητα».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της 

Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) 
«Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή 
και άλλες διατάξεις».

β. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα». 

γ. Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983.

δ. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 241/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».

ε. Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

στ. Του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001) «Φορολογικές 
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρημα−
τιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

ζ. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

2. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

3. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επι−
χορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων 
που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παρα−
γωγικές μονάδες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/23.4.2003) και το άρθρο 34 του ν. 
3259/4.8.2004.

5. Την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.1985 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας 
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20.5.1987, 
7401/11.5.1988, 570/19.1.1994 και 12739/9.10.2000 όμοιες 
αποφάσεις.

6. Την απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/
GR/16/1/PO/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

7. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» όπως ισχύει 
και ειδικότερα το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 
4.6.

8. Την υπ’ αριθμ. 725/Β1 152/26.1.2006 απόφαση της 
ΕΥΔ/ΕΠΑΝ για την ένταξη της πράξης «Δημιουργία Πε−
ριφερειακών Πόλων Καινοτομίας» στο μέτρο 4.6 του 
ΕΠΑΝ καθώς και την υπ’ αριθμ. 1853/Β1/4.6.1/597/22.2.2007 
τροποποίησή της.

9. Το άρθρο 23 «Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας» 
του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005).

10.  Την υπ’ αριθμ. 18775/14.11.2005 υπουργική απόφαση 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3373/21.2.2006 και 
19652/9.10.2006 αποφάσεις με θέμα: «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των Περιφερεια−
κών Πόλων Καινοτομίας (Π.Π.Κ.) καθώς και των όρων και 
διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων και ελέγχου 
των πραγματοποιούμενων επενδύσεων».

11. Την υπ’ αριθμ. 18783/18.11.2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: ’’Πρό−
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προ−
τάσεων στη δράση: «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων 
Καινοτομίας −ΠΠΚ» και τον συνημμένο στην απόφαση 
οδηγό εφαρμογής καθώς και τις τροποποιήσεις αυ−
τής υπ’ αριθμ. 318/10.1.2006, 982/17.1.2006, 5541/10.3.2006, 
19653/9.10.2006 και 3499/2.3.2007.

12. Την διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Εξειδίκευση κεφα−
λαίου 8 του οδηγού εφαρμογής της πράξης 4.6.1: Δημι−
ουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» υπ’ αριθμ. 
20564/23.10.2006.

13. Την υπ’ αριθμ. 4377/15.3.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Απόφα−
ση εκτέλεσης έργου με τίτλο: “Δημιουργία Περιφερεια−
κών Πόλων Καινοτομίας”».

14. Την υπ’ αριθμ. 2341/13.2.2007 (ΦΕΚ 68/ΥΟΔΔ/21.2.2007) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολο−
γίας με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτη−
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μάτων για την αντικατάσταση/ υποκατάσταση φορέων 
στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων της δράσης 4.6.1 
«Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» του 
Ε.Π. ’Ανταγωνιστικότητα’», καθώς και την 6830/24.4.2007 
(ΦΕΚ 720/Β/8.5.2007) τροποποίησή της.

15. Την υπ’ αριθμ. 8004/11.5.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Συ−
γκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης αιτημάτων για την 
αντικατάσταση/ υποκατάσταση φορέων στο πλαίσιο 
υλοποίησης των έργων της δράσης 4.6.1 «Δημιουργία 
Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» του Ε.Π. ’Ανταγω−
νιστικότητα’».

16. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 (ΦΕΚ 760/Β/12.6.2003) 
απόφαση με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθε−
σης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στην Γενική Γραμμα−
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας».

17. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση εκτέλεσης 
του έργου με τίτλο: «Ενέργειες της ΓΓΕΤ για την υπο−
στήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» καθώς και τις υπ’ 
αριθμ. 14640/7.11.2003, 8830/16.7.2004, 9597/3.8.2004, 
11305/2.8.2005, 9703/15.5.2006, και 13742/5.7.2006 τροπο−
ποιήσεις της.

18. Την συλλογική απόφαση έργου ΣΑΕ013 Κ.Α. 
2003ΣΕ01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήρι−
ξης της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης του 
ΕΠΑΝ» του ΠΔΕ της Γ.Γ.Ε.Τ./ΥΠ.ΑΝ.

19. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας −στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών «Εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 
4/2002 ’Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήρι−
ξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων’».

20. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας περί ορισμού υπο−
λόγου διαχείρισης για το έργο Δημοσίων Επενδύσεων 
με κωδικό 2003ΣΕ01330010 της ΣΑΕ 013/3.

21. Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 2000 − 2006.

22. Το υπ’ αριθμ. 2843/591Δ/Φ65/12.3.2007 Ενημερωτικό 
Σημείωμα της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ για την έγκριση του ετήσιου 
προγραμματισμού Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης για το 
έτος 2007, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 10973/ΕΥΣ−
ΣΑΑΠ 769/9.3.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών.

23. Το από 18.5.2007 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυ−
τοτελούς Τμήματος Διαρθρωτικών Προγραμμάτων με 
την έγκριση του Γενικού Γραμματέα για τον καθορισμό 
συνεδριάσεων (ύψους αποζημίωσης) Μελών Επιτροπών 
Αξιολόγησης αιτημάτων για την αντικατάσταση/ υποκα−
τάσταση φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων 
της πράξης «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινο−
τομίας» (δράση 4.6.1, ΕΠΑΝ), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό συνεδριάσεων και το ύψος 
της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στους συμμετέ−
χοντες στις Επιτροπές Αξιολόγησης αιτημάτων για την 
αντικατάσταση/ υποκατάσταση φορέων στο πλαίσιο 
της δράσης 4.6.1. «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων 
Καινοτομίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ανά εξε−
ταζόμενο αίτημα και συγκεκριμένα σε:

α) Εμπειρογνώμονες ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, 
καθώς και ιδιώτες−στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών 

της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, μέλη των προαναφερό−
μενων επιτροπών (κριτές αιτημάτων).

β) Υπαλλήλους που υπηρετούν στη ΓΓΕΤ με οποιαδή−
ποτε σχέση εργασίας, εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμ−
μετέχουν ως Συντονιστές, Εισηγητές ή Γραμματείς, των 
προαναφερόμενων Επιτροπών, σύμφωνα με τα ανώτατα 
όρια που θέτει ο ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297/23.12.2003), 
ως εξής:

• Κριτής Συνεδριάσεις 3 Χ 44,00€ = 132,00€
• Συντονιστής Συνεδριάσεις 3 Χ 28,00€ = 84,00€
• Εισηγητής Συνεδριάσεις 2 Χ 40,00€ = 80,00€
• Γραμματέας Συνεδριάσεις 3 Χ 17,00€= 51,00€
Στις παραπάνω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

εργοδοτικές εισφορές.
2. Η αμοιβή, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 

των μελών, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου 
2003ΣΕ0133010 του Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Τ. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα από 
τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και την υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του ΥΠΟΟ.

3. Το συνολικό κόστος για τις αξιολογήσεις των αιτη−
μάτων για το έτος 2007 ανέρχεται σε 15.275,00€ περίπου, 
μη συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(3)
    Αριθμ. 23970

Τροποποίηση συγκρότησης Εθνικού Συμβουλίου
Υδάτων. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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 98Α/2005).

β. Του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/9.12.2003) «Προστασία 
και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδη−
γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ειδικότερα 
το άρθρο 3 αυτού.

γ. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/23.12.2003) «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ... και άλλες συναφείς διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 26798/22.6.2005 απόφασή μας «Τρόπος 
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων».

3. Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 34685/6.12.2007 «Συ−
γκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Υδάτων» (ΦΕΚ 
1736Δ/2005).

4. Το υπ’ αριθμ. 125/26.4.2007 (Ορθή Επανάληψη) του 
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Νέας 
Δημοκρατίας» (Ν.Δ.).
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5. Την από 8.3.2005 επιστολή του εισηγητή Κοινοβου−
λευτικού Τομέα Ελέγχου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του «Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).

6. Την από 9.2.2007 επιστολή της Γενικής Γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής του «Κομμουνιστικού Κόμμα−
τος της Ελλάδας» (Κ.Κ.Ε.).

7. Την από 15.3.2007 επιστολή του Προέδρου της Κοι−
νοβουλευτικής Ομάδας του «Συνασπισμού της Ριζοσπα−
στικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).

8. Το υπ’ αριθμ. 554/9.5.2007 έγγραφο της Ένωσης 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.)

9. Το υπ’ αριθμ. 936/15.3.2007 έγγραφο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).

10. Το υπ’ αριθμ. 845/5.6.2007 έγγραφο της Ένωσης 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης 
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

11. Το υπ’ αριθμ. 323193/8.2.2007 έγγραφο της Εται−
ρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. 
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.).

12. Το υπ’ αριθμ. 8148/14.2.2007 έγγραφο της Εταιρεί−
ας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε.).

13. Το υπ’ αριθμ. 255/26.2.2007 έγγραφο της Πανελλήνι−
ας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).

14. Το υπ’ αριθμ. 660/7.2.2007 έγγραφο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).

15. Το υπ’ αριθμ. 1304/1.3.2007 έγγραφο της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).

16. Το υπ’ αριθμ. 323/9.2.2007 έγγραφο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).

17. Το υπ’ αριθμ. 116/20.2.2007 έγγραφο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

18. Το υπ’ αριθμ. 683/25.4.2007 έγγραφο του Γεωτεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

19. Το υπ’ αριθμ. 912/212.2.2007 έγγραφο του Ινστιτού−
του Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

20. Το υπ’ αριθμ. 1043/26.2.2007 έγγραφο του Ελληνι−
κού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.).

21. Το υπ’ αριθμ. 9411/12.2.2007 έγγραφο του Ελληνικού 
Κέντρου Βιοτόπων −Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.).

22. Το υπ’ αριθμ. 010/1/07.41/22.2.2007 έγγραφο του 
Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.) «Δη−
μόκριτος».

23. Το υπ’ αριθμ. 139/13.4.2007 έγγραφο της «W.W.F. 
Ελλάς» και το υπ’ αριθμ. 152/16.2.2007 έγγραφο της «Ελ−
ληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ως εκπροσώπων των 
περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων «Αρ−
κτούρος», «Αρχέλων», «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 
«Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης», «Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία», «Μεσογειακό Γραφείο Πλη−
ροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την 
Ανάπτυξη», «Μεσόγειος S.O.S. », «Mom −Εταιρεία Μελέ−
της και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας», «W.W.F. 
Ελλάς».

24. Την από 23.3.2007 επιστολή του Πανελλήνιου Δι−
κτύου Οικολογικών Οργανώσεων.

25. Το υπ’ αριθμ. 5405/22.5.2007 έγγραφο του Εθνι−
κού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Κ.Π.Α.Α.)

26. Την από 2.5.2007 επιστολή του Ινστιτούτου Κατα−
ναλωτών (IN.ΚΑ.) − Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών 
Ελλάδας.

27. Το υπ’ αριθμ. 1542/12.2.2007 έγγραφο του Εθνικού 
Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

28. Την από 4.6.2007 επιστολή του προέδρου της 
Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, αποφα−
σίζουμε:

Την τροποποίηση της συγκρότησης του Εθνικού Συμ−
βουλίου Υδάτων, το οποίο θα αποτελείται από τους:

1. Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, ως Πρόεδρο.

2. Λέγκα Νικόλαο, βουλευτή Τρικάλων (τακτικό μέλος) 
και Αγγελή Ανέστη, βουλευτή Καστοριάς (αναπληρωτή), 
ως εκπροσώπους του κόμματος της «Νέας Δημοκρα−
τίας» (Ν.Δ.).

3. Τσακλίδη Ιωάννη, βουλευτή Καβάλας (τακτικό μέ−
λος) και Σπηλιωτόπουλο Κωνσταντίνο, βουλευτή Αχα−
ΐας (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους του «Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

4. Αρχοντή Δέσποινα, ως εκπρόσωπο του «Κομμουνι−
στικού Κόμματος της Ελλάδας» (Κ.Κ.Ε.).

5. Ξηροτύρη − Αικατερινάρη Ασημίνα, βουλευτή Θεσ−
σαλονίκης (τακτικό μέλος) και Παπαϊωάννου Χαρά 
(αναπληρώτρια), ως εκπροσώπους του «Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).

6. Κατσαρό Λουκά, Νομάρχη Λάρισας (τακτικό μέλος) 
και Πρίντζο Ιωάννη, Νομαρχιακό Σύμβουλο Βόλου (ανα−
πληρωτή), ως εκπροσώπους της Ένωσης Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).

7. Τζανακούλη Κωνσταντίνο, Δήμαρχο Λαρισαίων (τα−
κτικό μέλος) και Βιρβιδάκη Κυριάκο, Δήμαρχο Χανίων 
(αναπληρωτή), ως εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).

8.  Βούλγαρη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Βόλου (τακτικό 
μέλος) και Ταμήλο Μιχαήλ, Δήμαρχο Τρικάλων (ανα−
πληρωτή), ως εκπροσώπους της Ένωσης Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

9. Μπαλτά Ευάγγελο, μέλος του Δ.Σ. (τακτικό μέλος) 
και Κανελλοπούλου Σοφία (αναπληρώτρια), ως εκπρο−
σώπους της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρω−
τεύουσας Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.).

10. Σμύρη Παύλο, μέλος του Δ.Σ. (τακτικό μέλος) και 
Λασκαρίδη Ιωάννη, Γενικό Διευθυντή (αναπληρωτή), ως 
εκπροσώπους της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευ−
σης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

11. Αλεξιάδη Γρηγόριο, Β’ Αντιπρόεδρο (τακτικό μέλος) 
και Μάρδα Δήμητρα (αναπληρώτρια), ως εκπροσώπους 
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ένωσης Γεωργικών 
Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).

12. Δραπανιώτη Ιωάννη, Σύμβουλο Διοικήσεως (τακτι−
κό μέλος) και Δεληγιάννη Φωκίωνα, Συντονιστή Βιομη−
χανικών Υποδομών και Ανάπτυξης (αναπληρωτή), ως 
εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
(Σ.Ε.Β.).

13. Λέρη Γεώργιο, Διευθυντή Εκμετάλλευσης Υδροη−
λεκτρικών Σταθμών (τακτικό μέλος) και Μαρονικολάκη 
Σοφοκλή, Βοηθό Διευθυντή Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών 
Σταθμών (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).

14. Γαλάνη Κωνσταντίνο (τακτικό μέλος) και Καρόπου−
λο Χρήστο (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).
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15. Ξαρχάκου Σταυρούλα (τακτικό μέλος) και Αγγελάκη 
Ανδρέα (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

16. Μπαθρέλο Γεώργιο (τακτικό μέλος) και Πολυζώνη 
Ευάγγελο (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους του Γεωτε−
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

17. Κουρμούλη Νικόλαο, Διευθυντή Υδρογεωλογίας 
(τακτικό μέλος) και Σαμπατακάκη Παναγιώτη, (αναπλη−
ρωτή) ως εκπροσώπους του Ινστιτούτου Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

18. Διαπούλη Αριστείδη, Διευθυντή Εσωτερικών Υδά−
των (τακτικό μέλος) και Σκουλικίδη Νικόλαο (αναπλη−
ρωτή), ως εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Θα−
λάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

19. Παπαδήμο Δημήτρη, Υπεύθυνο Τομέα Εδαφικών και 
Υδατικών Πόρων (τακτικό μέλος) και Τσιαούση Βασιλική, 
Υπεύθυνη Τομέα Βιοτικών Πόρων (αναπληρώτρια), ως 
εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων−Υγρο−
τόπων (Ε.Κ.Β.Υ.).

20. Ζουριδάκη Νικόλαο (τακτικό μέλος) και Χισκιά Ανα−
στασία (αναπληρώτρια), ως εκπροσώπους του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
(Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.).

21. Μαραγκού Παναγιώτα, εκπρόσωπο της Περιβαλ−
λοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης − WWF Ελλάς 
(τακτικό μέλος) και Αράπη Γεράσιμο, εκπρόσωπο της 
Περιβαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης − Ελλη−
νική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της 
Πολιτισπκής Κληρονομιάς (αναπληρωτή).

22. Λυμπουρίδη Δημήτριο (τακτικό μέλος) και κο Καρά−
τζο Κίμωνα (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους της Περι−
βαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης − Πανελλήνιο 
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.).

23. Σίσκο Παναγιώτη καθηγητή Χημείας στο Πανεπιστή−
μιο Αθηνών (τακτικό μέλος) και Παπαβασιλόπουλο Ελευθέ−
ριο (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.)

24. Λιγνό Ιωάννη (τακτικό μέλος) και Μπαρτζάκλη Ηρα−
κλή (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους του Ινστιτούτου 
Καταναλωτών (IN.ΚΑ.)/Γενικής Ομοσπονδίας Κατανα−
λωτών Ελλάδας.

25. Πανώρα Αθανάσιο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εγ−
γείων Βελτιώσεων (τακτικό μέλος) και Παρισσόπουλο 
Γεώργιο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχα−
νών και Κατασκευών (αναπληρωτή), ως εκπροσώπους 
του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

26. Μιγκίρο Γεώργιο καθηγητή Ορυκτολογίας και Γε−
ωλογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο 
της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης.

Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του του−
λάχιστον μια φορά το χρόνο.

Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων:
α) Γνωμοδοτεί προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για 

τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης 
του υδατικού δυναμικού της χώρας.

β) Λαμβάνει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης, την οποία 
του υποβάλλει η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, σχετικά με 
την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, 
την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα 
με το κοινοτικό κεκτημένο.

Οι αμοιβές του προέδρου, των μελών και της γραμ−
ματείας θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουρ−

γών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Οικονομίας και Οικονομικών και θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
εξόδων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ειδικότερα τον ΚΑΕ 0515 
του ειδικού φορέα 31−110.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(4)
    Αριθ. ΔΥ1 δ/42668
Παραιτήσεις μελών και ανανέωση θητείας μελών του 

Γενικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικής Ερ−
γασίας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του β.δ/τος 710/1967 (Φ.Ε.Κ. 

244/30.12.1967 τ. Α΄) «Περί εγκρίσεως συστάσεως κοι−
νωφελούς ιδρύματος εν Αθήναις υπό την επωνυμία 
«ΚΟΓΚΡΕΓΚΑΣΙΟΝΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ − Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας» και κυρώ−
σεως του Οργανισμού αυτού».

2. Το από 10.10.1992 π.δ. (Φ.Ε.Κ. 631/23.10.1992 τ. Β΄) 
«Τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΚΟΓΚΡΕΓΚΑΣΙΟΝΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙ−
ΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ −Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας».

3. Το από 28.2.1982 π.δ. (Φ.Ε.Κ. 123/23.3.1982 τ. Β΄) «Περί 
εποπτείας του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυ−
μία «ΚΟΓΚΡΕΓΚΑΣΙΟΝΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ − Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας» από 
το Υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών.

4. Το 179/30.3.2007 έγγραφο του Ιδρύματος Κοινωνι−
κής Εργασίας με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα 
πρακτικού της από 19.3.2007 Συνεδρίασης του Γενικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την από 19.3.2007 απόφαση του Γενικού Συμ−
βουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας σχετικά με:

1. Την ανανέωση της θητείας των παρακάτω τριών (3) 
μελών του για μία ακόμη πενταετία:

α. Ελένης Γρυπιώτη
β. Γεωργίας Καραγεώργη
γ. Δημητρίου Παπαχατζή
2. Την αποδοχή των παραιτήσεων από μέλη αυτού των:
α. Μαρίας Θωμοπούλου
β. Σταυρούλας Κάλου
γ. Αικατερίνης Καστορίδου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
       Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/151868/14.6.2007 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδό−



1882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 

θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τροποποιείται 
η υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ71802/6.7.2005 (Φ.Ε.Κ 168/13.7.2005 
τ. Ν.Π.Δ.Δ.) απόφασή μας με την οποία συγκροτήθηκε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει−
ραιώς και Αιγαίου και διορίζεται αναπληρωματικό μέλος 
η Αγγελική Ζουμβρούλη του Νικολάου, ως αρχαιότερη 
Διευθύντρια Νοσηλευτικού Τομέα, σε αντικατάσταση της 
Μαρίας Τσιολάκη που συνταξιοδοτήθηκε.

Η θητεία της ανωτέρω διοριζόμενης λήγει μαζί με το 
υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου 
και συγκεκριμένα 12.7.2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(5)

      1. Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/51488/ 
30.5.2007 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, δι−
ορίζεται από 1.5.2007, ο Παπανικολάου Πέτρος, ως 
Ειδικός Συνεργάτης με 7ο ΜΚ, στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Πολιτισμού, σε θέση που προβλέπε−
ται από τις διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 1) του 
ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το 
π.δ. 63/2005.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟ/2941/8.6.2007).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ  
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