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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(1)

 Αριθμ. Π1/4821
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π1/3006/10.7.2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Σύσταση Επιτροπής για την 
προμήθεια αγαθών Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνο−
λογικής αξίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 98/Α΄/2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2286/1995 «Προ−
μήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1995), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/
Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 35 του άρ−
θρου 1 του ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του 
Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 251/Α΄/2002).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α΄/19.9.2007) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

Τις αποφάσεις:
1. Δ15/Α΄/Φ19/19955/8.10.2007 (ΦΕΚ 1982/Β΄/9.10.2007) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανά−

πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης».

2. Π1/1781/13.4.2005 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
«Προμήθειες σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής 
αξίας» (ΦΕΚ 515/Β΄/2005).

3. Π1/2252/23.6.2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης «Επιλογή προμήθειας ως 
σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας».

4. Π1/3006/10.7.2006 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών Σημα−
ντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής αξίας του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» και την ανάγκη 
τροποποίησής της.

5. Το υπ’ αριθμ. Π1/4565/9.10.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης προς τον Πρόεδρο του Πανελληνίου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος.

6. Το υπ’ αριθμ. Π1/4495/9.10.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης προς τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθό−
δοξου Συναγερμού.

7. Το υπ’ αριθμ. 8707/13.11.2007 έγγραφο του Γραμμα−
τέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

8. Το από 19.10.2007 έγγραφο του Γραμματέα του 
Εθνικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος.

9. Το υπ’ αριθμ. 5013/24.10.2007 έγγραφο του Γενικού 
Διευθυντή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την υπ’ 
αριθμ. 2/73507/0022/8.11.2000 (ΦΕΚ 1408/Β΄/2000) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 3 του ν. 2286/1995, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 2741/1999, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Π1/3006/10.7.2006 κοινή 
Υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Αντικαθιστούμε το στοιχείο (ζ) και συμπληρώνουμε στοι−
χείο (ι) της παραγράφου Α του άρθρου 1 αυτής ως εξής:

ζ) Τον Παναγιώτη Κορμά ως εκπρόσωπο του Πανελ−
ληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, με αναπληρωτή του 
τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
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ι) Τον Ανδρέα Παπαμηχαήλ ως εκπρόσωπο του Λαϊ−
κού Ορθόδοξου Συναγερμού, με αναπληρωτή του τον 
Κων/νο Καρδαρά.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Π1/3006/2006 από−
φασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(2)

      Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/132182/27.12.2007  απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζονται 
μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Ξενώνα 
Καρέα της Διοίκησης 1ης ΥΠΕ Αττικής, τα κατωτέρω 
πρόσωπα:

Καζάκου Έλλη του Νικολάου, Φιλόλογος, ως Πρόεδρος.
Δερτούζου −Παπαδογεώργη Φιλία του Γεωργίου, Αρ−

χιτέκτονας, με αναπληρώτρια τη Φυκιά Αμαλία Μελίνα, 
Παιδαγωγό.

Κατωτομιχελάκης Μιχαήλ του Αριστείδη, Ιατρός, με 
αναπληρώτρια τη Γεωργιάκου Ζαχαρούλα − Μαρία.

Κοντογιάννη Χρυσούλα του Νικολάου, Κοιν. Λειτουρ−
γός, προτεινόμενη από Μ.Κ.Ο. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ», με αναπληρωτή τον Μπαϊτζαρ Γαζεριάν του 
Οχανέλ, Καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας, ομοίως.

Παρασκευή Κοροβίλα του Νικολάου, υπάλληλος του 
κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ως εκπρόσωπος των 
εργαζομένων στο Κοινωνικό Ξενώνα Καρέα με αναπλη−
ρώτριά της, τη Βάια Αναστασιάδου του Γαβριήλ, υπάλ−
ληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού, ομοίως.

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Δερτούζου 
− Παπαδογεώργη Φιλία, η οποία θα αναπληρώνει τον 
Πρόεδρο.

Η θητεία των ανωτέρω διοριζόμενων θα είναι διετής.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(3)

  Αριθ. 355
Ανασύσταση της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτρο−

πής με σκοπό τον συντονισμό σε πολιτικό επίπε−
δο των εργασιών για την εφαρμογή των διατάξε−
ων του ν. 3064/2002 και την εισήγηση νομοθετικών 
ή άλλων μέτρων για την «Καταπολέμηση της εμπο−
ρίας ανθρώπων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 10 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242).

β) Του άρθρου 23 παρ. 1 περ. ι΄ του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 
Α΄ 88).

γ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη−
κε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2) Την υπ’ αριθμ. 41398/14.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 493) απόφαση, 
με την οποία είχε συσταθεί ειδική νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή με σκοπό το συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο 
των εργασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3064/2002 και την εισήγηση νομοθετικών ή άλλων 
μέτρων για την «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ−
πων», όπως ισχύει.

3) Την ανάγκη ανασύστασης της ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής με σκοπό τον συντονισμό σε 
πολιτικό επίπεδο των εργασιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 3064/2002 και την εισήγηση νομο−
θετικών ή άλλων μέτρων για την «Καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων»

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του ΤΑΧΔΙΚ η οποία θα καθορισθεί μετά το 
πέρας των εργασιών της επιτροπής με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιο−
σύνης, αποφασίζουμε:

Την ανασύσταση της ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής με σκοπό τον συντονισμό σε πολιτικό 
επίπεδο των εργασιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 3064/2002 και την εισήγηση νομοθετικών ή 
άλλων μέτρων για την «Καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων», αποτελούμενη από τους:

1. Κωνσταντίνο Γκλέτσο, Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο,

2. Πάτροκλο Γεωργιάδη, Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών,

3. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών,

4. Ιωάννη Σιδηρόπουλο, Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

5. Αριστείδη Αγαθοκλή, Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών,

6. Δημήτριο Πλατή, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

7. Δημήτριο Κοντό, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

8. Βασίλειο Ριζά, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

9. Ευγενία Τσουμάνη−Σπέντζα, Γενική Γραμματέας 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως 
μέλη.

Ως συντονιστή της υλοποίησης των δράσεων που 
αποφασίζονται στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής 
ορίζουμε τον Παναγιώτη Κατσαρό, Διευθυντή Γραφείου 
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί η 
Ιωάννα Βουλγαράκη, υπάλληλος της Κ.Υ. του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης.
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Έργο της επιτροπής είνια ο συντονισμός σε πολιτικό 
επίπεδο των εργασιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3064/2002 και η εισήγηση νομοθετικών ή 
άλλων μέτρων γαι την «Καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων».

Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της εντός 
ευλόγου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(4)
Αριθμ. Φ.102.3/64885/8388
  Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Εξέτασης Συμβού−

λων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευ−
μάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας».
β. Του άρθρου 13 του ν. 2578/1998 «Εκπόνηση μελετών 

από το ΥΜΕ» όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
1 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 και του άρθρου 48 
του ν. 2963/2001.

γ. 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΄).

δ. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

ε. Του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των 
οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

στ. Των άρθρων 10 και 11 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις 
του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας 
διοίκησης».

ζ. Του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 52526/6904/14.9.2007 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1900) «Καθορισμός 
διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγησης πι−
στοποιητικού συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίν−
δυνων εμπορευμάτων».

2. Την ανάγκη συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής 
για να διαπιστωθεί εάν οι υποψήφιοι ΣΑΜΕΕ διαθέτουν 
το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να ασκούν τα 
καθήκοντα του Συμβούλου, όπως αυτά περιγράφονται 
στο παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ.  64834/5491/13.10.2000 
υπουργικής απόφασης, με σκοπό την απόκτηση του 
ανάλογου πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
προαναφερομένης απόφασης και καλύπτουν κατ’ ελά−
χιστον τα θέματα που περιγράφονται στο παράρτημα 
II αυτής και τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης Συμ−
φωνίας ADR 2007.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών τη Διαρκή Επιτροπή Εξέτασης Συμβούλων 
Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, της 
οποίας τα μέλη θα έχουν διετή θητεία, με την εξής 
σύνθεση:

α. Αργύριο Βερόγκο υπάλληλο του ΥΜΕ, ως Πρόεδρο, 
με αναπληρωτή τον Τζενεβράκη Γεώργιο.

β. Παρασκευά Κουρουπάκη υπάλληλο του ΥΜΕ, με 
αναπληρωτή την Ευαγγελάτου Ευδοκία.

γ. Δημήτριο Κουλοχέρη εκπρόσωπο του ΕΜΠ, με ανα−
πληρωτή τον καθηγητή Κων/νο Σπέτζα.

δ. Μηνά Λουλά εκπρόσωπο του ΑΠΘ, με αναπληρωτή 
τον καθηγητή Γεώργιο Σακελλαρόπουλο.

ε. Βασιλική Καμενοπούλου εκπρόσωπο της Ε.Ε.Α.Ε., με 
αναπληρωτή τον Κων/νο Χουρδάκη.

2. Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα ασκεί η Ευαγ−
γελάτου Ευδοκία υπάλληλος του ΥΜΕ, με αναπληρωτή 
τη Ζούγκου Ελένη.

3. Έργο της επιτροπής είναι:
α. Η διοργάνωση εξετάσεων αρχικής χορήγησης, ανα−

νέωσης και επέκτασης σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
τουλάχιστον τρείς φορές το έτος, σε χώρο εντός του 
ΥΜΕ και η διενέργεια αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ.  52526/6904/14.9.2001 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1900).

β. Ο καθορισμός των περιόδων διεξαγωγής των εξε−
τάσεων και η σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
φορέων.

γ. Η σύνταξη «Κατάστασης Εξετάσεων» με τα στοι−
χεία των υποψηφίων, που δηλώνουν συμμετοχή στις 
εξετάσεις από όλους τους φορείς εκπαίδευσης που 
υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης.

δ. Ο καθορισμός των θεμάτων εξέτασης την ημέρα 
των εξετάσεων και η υπογραφή των φύλλων εξέτασης 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής

ε. Η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με ερω−
τήσεις που έχουν τεθεί στις εξετάσεις και η οποία στα−
διακώς επικαιροποιείται

στ. Η διόρθωση και η βαθμολόγηση των γραπτών των 
υποψηφίων ΣΑΜΕΕ.

ζ. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 
για την ενημέρωση των υποψηφίων.

η. Η εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
εξέτασης κοινοποίηση των επιτυχόντων, μαζί με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση, επέκταση και 
ανανέωση των πιστοποιητικών των ΣΑΜΕΕ στις αρμό−
διες Διευθύνσεις του ΥΜΕ.

θ. Η τήρηση αρχείου Εξετάσεων το οποίο η Επιτροπή 
παραδίδει στην επόμενη μετά το πέρας της θητείας 
της. 

4. Τα μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητεί−
ας τους στην Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 
ως εκπαιδευτές υποψηφίων ΣΑΜΕΕ.

5. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί πληροφορίες και στοι−
χεία από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη διευ−
κόλυνση του έργου της καθώς και την υποστήριξη του 
ΥΜΕ σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.

6. Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής θα κα−
θοριστεί με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων 
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Μεταφορών και βαρύνει 
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τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, 
όπως ισχύει, του ΥΜΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 28 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

      Με την υπ’ αριθμ. 974/11.12.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Παπάγου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 165 του ν. 3584/2007 και τις όμοιες του 
άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 18 του ν. 1868/1989 και του άρθρου 2 του
ν. 2993/2002 και το υπ’ αριθμ. 4/13.11.2007 πρακτικό συ−
νεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 11 του
ν. 1649/1986 όπως ισχύει, προσλαμβάνεται ο ΠΑΝΑΓΙ−
ΩΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Προσωπικού 
Ειδικών Θέσεων − Δικηγόρων σε κενή οργανική θέση 
του Δήμου Παπάγου, με πάγια αντιμισθία.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 43970/24.12.2007). 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

     Με την υπ’ αριθμ. 42/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Πηνείας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 και τις όμοιες της πα−
ραγράφου 10 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 λύεται η 
σύμβαση του Στασινόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου, 
ως ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Δυτ. Ελλάδας 17175/7.12.2007). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 125/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Δελβινακίου Νομού Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, 
προσλαμβάνεται η Χρυσηίδα Τρίκουλα του Ευαγγέλου, 
κλάδου ΠΕ οικονομολόγων, ως ειδική συνεργάτιδα, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία 
της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθη−
κε, στον τομέα οικονομικών − λογιστικών υποθέσεων 
του Δήμου. 

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Ηπείρου 27571/2007). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Αριθμ. 8902
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθε−

ση εκπόνησης της μελέτης: «ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜ−
ΒΟΣ ΑΘΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ − ΚΑΣ−
ΣΑΝΔΡΕΙΑΣ − ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Προ−
ϋπολογισμού αμοιβής 375.000,00 € με ΦΠΑ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση − Περιφερειακή 

ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» και το 
ν. 1832/1989.

3. Το π.δ. 51/1987 «Καθορισμός των περιφερειών της χώ−
ρας για το σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 71/1993 «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέ−
δου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε».

5. Το ν. 3316/22.2.2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μέχρι 
σήμερα.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 696/1974 «Περί αμοιβών 
μελετών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του π.δ. 515/1998».

7. Τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 92/50/
E.O.K. για σύναψη δημοσίων συμβάσεων Υπηρεσιών, 
όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 97/52/EK, 01/78/
EK και το π.δ. 346/1998, όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 18/2000 και το 101/2003 σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές 
Οδηγίες.

8. Τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
«Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών».

9. Τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση και συμπλήρωση του με το  ν. 2229/1994,
ν. 2338/1995 (άρθρο δέκατο τρίτο), ν. 2372/1996,
ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, ν. 3263/2004 και τους
ν. 3310/2005 και ν. 3414/2005.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δη−
μοσίων Έργων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα 
π.δ. 286/1994, το π.δ. 368/1994, το π.δ. 402/1996, το
π.δ. 210/1997, το π.δ. 285/1997 και π.δ. 218/1999.

11. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄) «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

12. Το π.δ. 131/98/19.5.1998 «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων 
έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5631/26.7.2000 (ΦΕΚ 603/
τ.Β΄/10.5.1999), ορθή επανάληψη 11.8.2000 απόφαση του 
Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
ορισμού εισηγητών και μεταβίβασης εξουσίας, υπογρα−
φής «Με εντολή Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων 
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και άλλων πράξεων στο Γεν. Διευθυντή, στους Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και 
Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7359/5.10.2007 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την 
οποία εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες για την προκήρυξη, 
ανάθεση, διοίκηση και διαχείριση της υπόψη μελέτης 
στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΔΕ/ΠΚΜ ως 
διευθύνουσας Υπηρεσίας και στην Διεύθυνση Δημοσί−
ων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως 
Προϊσταμένης Αρχής.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7675/17.10.2007 απόφαση ΔΔΕ/
ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης 
εκπόνησης καθώς και ο φάκελος και τα συμβατικά τεύχη 
της μελέτης του θέματος.

16. Το υπ’ αριθμ. 24929/28.11.2007 έγγραφο του TEE, με 
το οποίο ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι και οι αναπληρω−
τές τους του Επιμελητηρίου για την συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης 
του θέματος.

17. Την εγκύκλιο Ε12 με αριθμ. πρωτ. Δ17/γ/10/76/
ΦΝ 439.3 ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ 
αριθμ. 2/17140/0022/16.5.2007 κοινή υπουργική απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 
192/8.5.2007) για την αμοιβή Επιτροπών Διαγωνισμού 
για την ανάθεση μελετών με τον ν. 3316/2005, αποφα−
σίζουμε:

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Διαγωνισμού 
ανάθεσης της μελέτης: «ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΘΥΤΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟ−
ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ − ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ −ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», προϋπολογισμού αμοιβής 375.000,00 € 
με ΦΠΑ αποτελούμενη από τους:

1. Θεοδωρίδης Ιωάννης, Πολ. Μηχ/κό με Α΄ β. στη ΔΔΕ/
ΠΚΜ, ως Πρόεδρο.

2. Παπαργυρίου Γεώργιος, Πολ. Μηχ/κό με Α΄ β. στη 
ΔΔΕ/ΠΚΜ, ως μέλος.

3. Γιαννίκης Σάββας, Πολ. Μηχ/κό (τηλ. 2310 486035−6, 
κιν. 6977 972565), ως μέλος.

Με αναπληρωματικά μέλη:
1. Δημακοπούλου Βασιλική, Πολ. Μηχ/κό με Α΄ β. στη 

ΔΔΕ/ΠΚΜ, ως αναπληρώτρια του Προέδρου.
2. Μανδρινού Καλλιόπη, Πολ. Μηχ/κό με Β΄ β. στη ΔΔΕ/

ΠΚΜ.
3. Διαβολίτση Κυριακή, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κό (2310 253491) 

ως αναπληρωματικά μέλη.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Σιμιτλιώτη Ειρή−

νη Μηχανικός TE με Γ΄ β. με αναπληρώτρια τη Χουλιάρα 
Δόμνα Μηχανικό TE με Γ΄β. στη ΔΔΕ/ΠΚΜ.

Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης θα κηρυχθεί από 
τον πρόεδρο της Επιτροπής την ώρα λήξης της προ−
θεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή 11.00 π.μ. 
την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2007, οπότε και παρακαλούμε 
τα μέλη να παραβρίσκονται έγκαιρα στα γραφεία της 
Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής 
από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Στη δημόσια αυτή συνεδρίαση θα ελέγξει την εμπρό−
θεσμη κατάθεση των φακέλων συμμετοχής, θα τους 

αριθμήσει και θα μονογράψει όλους τους φακέλους και 
τους περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. Επίσης θα 
ελέγξει την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε 
σφραγισμένο φάκελο. Κατόπιν θα ανοίξει τους φακέ−
λους των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα ελέγξει 
την έγκυρη συμμετοχή, όπως ορίζεται στην παρ. 4.2 της 
σχετικής προκήρυξης. Τέλος θα συντάξει το πρακτικό Ι 
και θα το κοινοποιήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4.3 της προκήρυξης.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή θα προχωρήσει σε 
κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο των υπόλοιπων 
στοιχείων και θα συντάξει τα πρακτικά II και III σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική προκήρυξη 
και θα εισηγηθεί στην αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση 
της μελέτης.

Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων εντός των οποίων 
πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της οριζόμενης επιτρο−
πής είναι 20 συνεδριάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

     Αριθμ. 5177
Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 

του ν. 3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία 
συνοικιών, οδών και πλατειών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», περί ονομασίας και 
μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών.

2. Τα υπ’ αριθμ. 86/16.4.2007 και 224/31.7.2007 έγγραφα 
της ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου.

3. Το υπ’ αριθμ. 2545/24.5.2007 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφεί−
ων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε Γνωμοδοτική Επιτροπή ονομασίας και 
μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 
αποτελούμενη από τους παρακάτω:

1. Θεοδώρα Χριστοδούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Λασιθίου ως Πρόεδρο 
αναπληρούμενη από την Δήμητρα Σιγανού κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού Προϊσταμένη Τμήματος Δι−
οικητικού Οικονομικού της ίδιας Υπηρεσίας.

2. Ψαρουδάκη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Δήμου Ιεράπετρας 
ως μέλος με αναπληρωτή του τη Ζερβάκη Αικατερίνη.
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3. Βάρδα Γεώργιο, Πρόεδρο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου ως 
μέλος με αναπληρωτή του τη Γιαννικάκη − Βιδάκη Σο−
φία.

4. Τζώρτζη Νικόλαο, καθηγητή Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης 
κλάδου ΠΕ2 του 2ου ΓΕ.Λ. Ιεράπετρας ως μέλος με ανα−
πληρωτή του τον Τζίφα Απόστολο, καθηγητή Β΄/βάθμιας 
εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ2 του 2ου Γυμνασίου Σητείας.

5. Χρονάκη Ιωάννη, καθηγητή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 
κλάδου ΠΕ 02 του ΕΠΑ.Λ. − TEE Νεαπόλεως ως μέλος 
με αναπληρωτή του τον Πυθαρούλη Θεοχάρη καθηγητή 
Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ2 του ΓΕ.Λ. Αγίου 
Νικολάου.

6. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Γιωργαλάκη 
Ιωάννα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού στη Διεύθυνση 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Λασιθίου με 
αναπληρωτή της την Αφορδακού Καλλιόπη, υπάλληλο 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού στην ίδια Διεύθυνση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης 
Ν. Λασιθίου, φροντίδα της Γραμματείας, συντάσσοντας 
αποδεικτικό δημοσίευσης που θα τεθεί στον οικείο φά−
κελο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Άγιος Νικόλαος, 24 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. 15674
     Συγκρότηση επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας 

συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Λακωνίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 282 και 283 του ν. 3463/ 

2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις άρθ. 7 παρ. 6δ και του άρθρου 9 παρ. 
9 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/2006 τ.Α΄) «Εθνικό Τυπο−
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια−
τάξεις». 

4. Το υπ’ αριθμ. 715/25.7.2007 έγγραφο του Προέδρου 
της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Λακωνίας, με το οποίο ορίζονται δύο (2) 
τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη ως εκπρό−
σωποι της Τ.Ε.Δ.Κ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 101/2007 
απόφαση του Δ.Σ. για τη συγκρότηση της ανωτέρω 
επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.30/4691/27.6.2007 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με 
το οποίο προτείνονται τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη της ανωτέρω επιτροπής.

6. Την υπ’ αριθμ. 9282/31.7.2007 απόφασή μας περί 
συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής, η οποία εκ παρα−
δρομής δεν απεστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

7. Το γεγονός ότι το αρμόδιο όργανο υπογραφής (Γε−
νικός Γραμματέας) της ανωτέρω απόφασής μας έχει 
αλλάξει, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την επιτροπή για την ονομασία και με−
τονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Λακωνίας, 
αποτελούμενη από τους:

Α) Εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Λακωνίας ως Πρόεδρο, 
αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Β) Αργειτάκο Σταύρο, Αντιπρόεδρο της Τ.Ε.Δ.Κ.
Ν. Λακωνίας, εκπρόσωπό της, αναπληρούμενο από τον 
Νταλιάνη Δημήτριο, Δήμαρχο Κροκεών.

Γ) Κυριακούλια Παναγιώτη, Γραμματέα της Τ.Ε.Δ.Κ. 
Ν. Λακωνίας, εκπρόσωπό της, αναπληρούμενο από το 
Μαστορόπουλο Νεκτάριο, Δήμαρχο Μονεμβασίας.

Δ) Βαχαβιώλο Κων/νο, εκπαιδευτικό του 3ου Γυμνα−
σίου Σπάρτης Κλάδου ΠΕ2, αναπληρούμενο από την 
Ασπιώτη Βαρβάρα, εκπαιδευτικό του ΓΕ.Λ. Ξηροκαμπίου 
Κλάδου ΠΕ2.

Ε) Παπατσίρο Απόστολο, εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕ.Λ. 
Σπάρτης Κλάδου ΠΕ2, αναπληρούμενο από τη Μαρού−
ση Σοφία, εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕ.Λ. Σπάρτης Κλάδου 
ΠΕ2.

Ζ) Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής αναθέτου−
με στην Εγγλέζου Ασημίνα, υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Λακωνίας, Κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού, αναπληρούμενη από την 
Τριήρη Παναγιώτα, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας και 
Κλάδου.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί σε θέματα ονομασίας μετο−
νομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών των Δήμων και 
Κοινοτήτων Ν. Λακωνίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 του Δημοτι−
κού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006).

Η υπ’ αριθμ. 9282/31.7.2007 απόφασή μας δεν ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 14924/5.12.2007 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 
α.ν. 2039/1939, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1084143/2791/
Α0011/21.10.1998 πράξη του Υπουργού Οικονομικών, περί 
διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοι−
νωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΕΡΑΣΙΩΤΕΙΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ» και εγκρίνεται ο διορισμός ως μελών του Ιδρύ−
ματος των Σαράντου Αντωνάκου, Δημάρχου Σπάρτης σε 
αντικατάσταση του Δημοσθένη Ματάλα και β) Ιωάννη 
Διαμαντάκου Διευθυντή της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, σε αντικα−
τάσταση της Κων/νας Λυμπιωτάκου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η πιο πάνω τροποποιούμενη 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ 
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OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

     Με την υπ’ αριθμ. 502455/1.12.2007 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Eλληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
71 του ν. 1943/1991, του άρθρου 14, ν. 2190/1994, του
ν. 1558/1985 και του ν. 2941/2001, άρ. 25 και 2819/2000 
άρθ. 12, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΠΥΣ 33/30.5.1997, 
όπως ισχύει προσλαμβάνεται στη θέση του Ειδικού Συ−
νεργάτη του Γενικού Γραμματέα του E.O.T., ο Γεώργιος 
Κροκίδας του Στεφάνου, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχί−
ου Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
με στοιχεία Α.Δ.Τ. Σ 724020/16.2.1999.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την αμοιβή του Ειδι−
κού Συνεργάτη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του E.O.T. 

   Με την υπ’ αριθμ. 502294/1.11.2007 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
71 του ν. 1943/1991, του άρθρου 14, ν. 2190/1994, του
ν. 1558/1985 και του ν. 2941/2001, άρ. 25 και 2819/2000 άρθ. 12,
σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 33/30.5.1997, όπως ισχύει 
προσλαμβάνεται στη θέση του Ειδικού Συμβούλου του 
Γεν. Γραμματέα του E.O.T., ο Ιωάννης Παπαχριστοδού−
λου του Αντωνίου, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με στοιχεία Α.Δ.Τ. 
Σ 016890/9.1.1996.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την αμοιβή του Ειδι−
κού Συμβούλου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του E.O.T. 

 Ο Γενικός Γραμματέας

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΒΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*14000030701080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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