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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 263
23 Νοεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3613
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθε−
ωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 1
Ευθύνη μελών Ανεξάρτητων Αρχών
Στο άρθρο 3 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), μετά την
παράγραφο 5, προστίθεται παράγραφος 5Α, ως εξής:
«5Α. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) εφαρμόζονται
αναλόγως για τα μέλη όλων των συνταγματικώς κατο−
χυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.»
Άρθρο 2
Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Σ.Ε.Π.
Όπου στις κείμενες διατάξεις, οργανισμούς ή κανονι−
σμούς ορίζεται ότι στις επιτροπές διεξαγωγής της δια−
δικασίας επιλογής υποψηφίων σε φορείς του δημόσιου
τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής δοκιμα−
σίας ή συνέντευξης μετέχουν μέλη του Α.Σ.Ε.Π., νοούνται
και πρώην μέλη του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία ορίζονται από τον
Πρόεδρό του. Όταν τα μέλη και πρώην μέλη του Α.Σ.Ε.Π.
δεν επαρκούν, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο του
Α.Σ.Ε.Π. μέλη ή πρώην μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και
ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, εν ενεργεία ή
συνταξιούχοι, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική
εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο
των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης
1. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄),
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.
3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για
το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δη−
μόσιας Διοίκησης και αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πρό−
εδρο, με αναπληρωτή Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης.
β) Έναν Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
ως μέλος, με αναπληρωτή επίσης Βοηθό Γενικό Επιθεω−
ρητή Δημόσιας Διοίκησης.
γ) Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας ως
μέλος, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
δ) Έναν Ειδικό Επιθεωρητή και
ε) Έναν υπάλληλο της Γραμματείας με τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά μέλη τους.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλλη−
λικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ii) Διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονο−
μικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων
των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.),
των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), των Προϊσταμένων
Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν
στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς
και των προϊστάμενων όλων των οποιουδήποτε οργανω−
τικού επιπέδου ή ονομασίας οργανικών μονάδων πολεο−
δομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθμού και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Οι
ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού,
κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής
κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων
τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης
μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά
το προηγούμενο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποι−
νική διαδικασία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες
κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 8
Ρυθμίσεις για παραμεθόριες περιοχές

1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26 Α΄), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου
9 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) έχουν εφαρμογή και για
μετατάξεις υπαλλήλων στους Νομούς Σερρών, Δράμας,
Πέλλας και Κυκλάδων, καθώς και για όλα τα νησιωτικά
επαρχεία της Χώρας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμο−
γή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας και Πέλλας.»
3. Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν.
2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), αντι−
καθίσταται ως εξής:
«ιδ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους δημότες των
Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς,
Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Πέλλας και Σερρών ή
των νησιών Αιγαίου, πλην της Κρήτης ή των νησιών Κυ−
θήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερεικούσας
και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κιλκίς, όπως οι περιοχές αυτές
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
οι οποίοι δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μια τουλά−
χιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή
των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του
παρόντος ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, οι
οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή
παραμεθόρια περιοχή.»
Άρθρο 9
Κατάργηση θέσεων του Προγράμματος
«ΑΣTΕΡΙΑΣ»
1. Οι κενές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου −τριετούς διάρκειας−
που συστήθηκαν με τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου
31 του ν. 3013/2002 για τις ανάγκες του προγράμματος
«ΑΣΤΕΡΙΑΣ» στους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου,
Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καταργούνται.
2. Οι κατεχόμενες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης κα−
ταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση ή
με τη λήξη της σύμβασης αυτών που τις κατέχουν. Για
την κατάργηση των θέσεων του άρθρου αυτού εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 10
Μισθώσεις για τη στέγαση των Κ.Ε.Π.
1.α. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται από Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες για τη
στέγαση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) παρα−
τείνονται, με συναίνεση του εκμισθωτή, μία ή και περισσό−
τερες φορές, ανά τριετία και για χρονικό διάστημα μέχρι
τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της
αρχικής μίσθωσης.

β. Εάν στην αρχική ή στην προηγούμενη σύμβαση δεν
προβλέπεται, για την περίπτωση παράτασής της, το ποσο−
στιαίο ύψος αναπροσαρμογής του μισθώματος, τούτο κα−
θορίζεται σε τριετή βάση, μετά από γνώμη του προϊσταμέ−
νου της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.),
καθώς και του Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας
κατά περίπτωση και ύστερα από απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξα−
κολουθεί να καταβάλλεται το συμφωνημένο μίσθωμα. Η
καταβολή της διαφοράς αναπροσαρμογής, ανεξαρτήτως
του χρόνου έκδοσης της σχετικής απόφασης, περιλαμβάνει,
αναδρομικά, και το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από
το χρόνο λήξης της προηγούμενης σύμβασης.
2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου κατα−
λαμβάνουν και τις ήδη ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης
ακινήτων για τη στέγαση των Κ.Ε.Π., καθώς και την ανα−
νέωση εκείνων των οποίων η διάρκεια έληξε κατά τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη ισχύ−
ος αυτού του νόμου.
Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3320/2005
και 3448/2006
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3448/2006
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευμα−
τικής ιδιοκτησίας».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν μετά την
31.12.2003 αποκλειστικά δικαιώματα, δημοσιοποιούνται.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 28 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.
3448/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ−
μόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων, οι οποίοι θα
συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του
παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν
μέχρι την 31.12.2010 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτή−
θηκε από το 1990 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης κάθε
προκήρυξης, με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κ.Ε.Π.
για τις οποίες δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της
παρούσας παραγράφου.»
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα
μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.
Άρθρο 12
Απλούστευση διαδικασιών
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περί−
πτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να τροποποιούνται
κείμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις, προκειμένου, αντί της
έκδοσης κανονιστικού διατάγματος, να προβλέπεται η
έκδοση κανονιστικής πράξης από άλλο όργανο της Διοί−
κησης, όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος
ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό
ή λεπτομερειακό.
Άρθρο 13
Ρυθμίσεις για την Κεντρική Επιτροπή
Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3242/2004
(ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως ακο−
λούθως:
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8. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 δεν απαιτείται προηγού−
μενη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
για την εξαγορά ενσήμων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό
φορέα.
9. Η πρόσθετη αμοιβή της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/
2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 3536/2007, καταβάλλεται σε μέχρι τέσσερις
(4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου
Εσωτερικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση του
ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που προβλέπεται
από το άρθρο 93 του ν. 3386/2005 και λειτουργεί στην
ανωτέρω Διεύθυνση. Οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται με
απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
10. α. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για
την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 435/2007/ΕΚ απόφασης του
Συμβουλίου από 25 Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών
για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού
προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετα−
ναστευτικών Ροών».
β. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης) ορί−
ζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης
υπ’ αριθμ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008
έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγ−
γύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
γ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) σε συνεργασία με
εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών (Διεύθυνση
Δικαιοσύνης / Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen και
Διεύθυνση Μηχανογράφησης Τηλεπικοινωνιών και Πλη−
ροφορικής) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων
και Διεύθυνση Οικονομικών) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή
για την εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 574/2007/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από
23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών
Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του
γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των
Μεταναστευτικών Ροών».
δ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομι−
κών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) ορίζεται ως
η Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ’
αριθμ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευ−
ρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως
2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη
και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
ε. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομι−
κών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους
Διεθνείς Οργανισμούς – Τμήμα Β΄) ορίζεται ως Αρχή Πι−
στοποίησης και των τεσσάρων Ταμείων.
στ. Tο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών

Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους Διε−
θνείς Οργανισμούς – Τμήμα Γ΄) είναι η Αρχή Ελέγχου και
των τεσσάρων Ταμείων.
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδι−
κότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
αυτού σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ανω−
τέρω Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου, τη συνεργασία
μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 29
Στο άρθρο 25 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α΄)
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Χώροι διοίκησης και στέγασης Υπηρεσιών της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας».
Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις
του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που
αποτελούν αντικείμενο αυτού.
2. Το π.δ. 401/1995 (ΦΕΚ 226 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός αν από τις
διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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