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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)
Με την υπ’ αριθμ. Φ.900/ΑΔ.451857/Σ.393/22.6.2007/ΓΕΑ/
Β3/1 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, διορίζεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικοδομικού Συνεταιρι−
σμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας, ως τακτικό
μέλος, ο Αντισμήναρχος (Ο) Γραμματόπουλος Συμεών
(13053), σε αντικατάσταση του μονίμου εξ εφεδρείας
Αντισμηνάρχου (ΔΓΥ) Νικολαΐδη Γεώργιου (11438), λόγω
απόλυσης του τελευταίου.
Η θητεία του διοριζόμενου αξιωματικού ορίζεται από
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και για το
υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)
Με την υπ’ αριθμ. Φ 20138/21353/2116/22.8.2007 απόφα−
ση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας:
1. Ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οινοποιΐας
− Ζυθοποιΐας − Οινοπν/ας (ΤΕΑΠΟΖΟ), και διορίζονται
τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Πρόεδρος ο Αντώνιος Κωτσής του Φωτίου με Α.Δ.Τ.
Ρ 634072, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Ρήγο του Αθα−
νασίου με Α.Δ.Τ. Ρ 711253.

β) Κυβερνητικός Επίτροπος η Φωτεινή Κουσουλού,
του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ν 144480, υπάλληλος με βαθμό
Α΄ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας, με αναπληρώτρια τη Διαμάντα Βογιάκη, του
Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. Σ 665734, ομοίως.
γ) Ο Εμμανουήλ Πριονάς του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Μ
143513, εκπρόσωπος των εργοδοτών, ως τακτικό μέλος
με αναπληρωτή το Γεράσιμο Καρμίρη του Χαραλάμπους
με Α.Δ.Τ. Ρ 018607, ομοίως.
δ) Οι Γεώργιος Γεωργόπουλος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.
ΑΕ 085868, και Φώτης Κατσικαρώνης του Δημητρίου, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 852625, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, ως
τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Λάμπρο
Αθανασίου του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Κ 864568, και Ιωάννη
Νιβορλή του Αριστείδη με Α.Δ.Τ. Χ 247239, ομοίως.
ε) Ο Κωνσταντίνος Νικητάκης του Γρηγορίου με Α.Δ.Τ.
Η 677760, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Πάτση − Παπαν−
δρέου του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Π 051316, ομοίως.
2. Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού, οργάνωσης
και λειτουργίας του Ταμείου θα μετέχει με δικαίωμα
ψήφου από τους υπαλλήλους του Ταμείου, η Σοφία
Σπυριδοπούλου του Σπυρίδωνος με Α.Δ.Τ. AB 508305, ως
τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Βασιλική Δρεμούση
του Μελέτη με Α.Δ.Τ. Σ050463, ομοίως.
Η θητεία των διοριζομένων θα είναι τρία (3) χρόνια.
Με την υπ’ αριθμ. Φ 30272/21671/2178/27.8.2007 απόφα−
ση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ και διορίζονται τα
παρακάτω πρόσωπα:
α) Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Παπανδρέου του Αν−
δρέα, με Α.Δ.Τ.: Π 714085 και αναπληρωτής ο Ευστράτιος
Ράππος του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ.: Χ 781727.
β) Κυβερνητικός Επίτροπος ο Αλέξανδρος Παπαθεο−
δώρου του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.:Λ 629291, υπάλληλος με
βαθμό Α΄ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπαδόπουλο
του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.:Ξ 292860, ομοίως.
γ) Η Άρτεμις Θεολογή του Θωμά, με Α.Δ.Τ.: Χ 170683,
υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α΄ της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως τακτικό μέ−
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λος και ως αναπληρωματικό η Αικατερίνη Δανάλη του
Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: Θ 931675, ομοίως.
δ) Ο Νικόλαος Κακούρης του Βασιλείου, ΚΑΜ: 127947,
εκπρόσωπος του ΟΤΕ, ως τακτικό μέλος και ως ανα−
πληρωματικό ο Εμμανουήλ Παστρικός του Επαμεινώνδα,
ΚΑΜ: 141127, ομοίως.
ε) Οι Σάββας Σταυρόπουλος του Πέτρου, με Α.Δ.Τ.: Ρ
033303, Ιωάννης Δούκας του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ.: Σ
157799 και Βασίλειος Σκούφιας του Χαραλάμπους, με
Α.Δ.Τ.: Σ 589870, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, ως
τακτικά μέλη και ως αναπληρωματικά αντίστοιχα οι
Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ζαχαρία, με Α.Δ.Τ.: Ν 325658,
Ιωάννης Ψαθάς του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: Σ 216863
και Ιωάννης Γιαμπουρλής του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: Ξ
234603, ομοίως.
στ) Ο Χρήστος Μπάρλας του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ.:
ΑΕ 138669, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό
μέλος και ως αναπληρωματικό ο Νικόλαος Πέττας του
Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: Ι098157, ομοίως.
Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και
λειτουργίας του Ταμείου, θα μετέχει με δικαίωμα ψήφου
από τους υπαλλήλους του Ταμείου ο Θωμάς Σδόγγος του
Κωνσταντίνου, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό
η Μαρία Παπασταύρου του Σταύρου, ομοίως.
Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρόνια.
Με την υπ’ αριθμ. Φ 40434/23243/2389/27.8.2007 από−
φαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΤΥΔΚΥ) και διορίζονται τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Πρόεδρος ο Ελευθέριος Παπαδημητρίου του Κων/
νου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 608356 και αναπληρωτής ο Παναγιώτης
Ευθυβουλίδης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: Μ 038058.
β) Κυβερνητικός Επίτροπος η Σωτηρία Αργύρη−Λου−
μπαρδιά του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: Ν 298368, υπάλληλος
με βαθμό Α΄ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Μπουζα−
λάκου του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ.: Ν 283404, ομοίως.
γ) Η Μαριάννα Γλυκού του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Φ 382030,
υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α’ της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως τακτικό μέ−
λος και ως αναπληρωματικό ο Σπυρίδων Τσιαντής του
Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Τ 533413, ομοίως.
δ) Ο Βλάσης Σιώμος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Κ 378936,
εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινο−
τήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), ως τακτικό μέλος και ως ανα−
πληρωματικό ο Ευάγγελος Μπαρμπάκος του Γεωργίου,
με Α.Δ.Τ.: Π 719269, ομοίως.
ε) Οι Θωμάς Καραγιαννάκης του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ.:
ΑΕ 504875 και Βασίλειος Οικονομάκης του Θεοδώρου,
με Α.Δ.Τ.: Λ 086425, εκπρόσωποι των εργαζομένων στους
ΟΤΑ, ασφαλισμένοι στο Ταμείο, ως τακτικά μέλη και ως
αναπληρωματικά αντίστοιχα οι Δημήτριος Οικονόμου
του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 072234 και Κυριάκος Φρα−
γκάκος του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: Σ 571932, ομοίως.
στ) Ο Θεόδωρος Γολεμάτης του Αθανασίου, δημοτικός
συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματι−
κό η Βασιλική Πασχαλίδου του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ.:
Α 072078, ομοίως.
ζ) Ο Περικλής Χατζόπουλος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Γ
386974, κοινοτικός συνταξιούχος, ως τακτικό μέλος και
ως αναπληρωματικό ο Κων/νος Βαμβακάς του Νικολάου,
με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 416763, ομοίως.

Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης
και λειτουργίας του Ταμείου, θα μετέχει με δικαίωμα
ψήφου από τους υπαλλήλους του Ταμείου ο Δημήτριος
Ζήσιμος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: Σ 256206, ως τακτικό
μέλος και ως αναπληρωματικό ο Λουκάς Κατσαρέλης
του Κων/νου με Α.Δ.Τ.: Ν 888110, ομοίως.
Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρόνια.
Με την υπ’ αριθμ. 95505/22.8.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διορίζε−
ται η Κωνσταντίνα Μπόνη του Γρηγορίου, Δικηγόρος,
στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, Βασίλειο Μαγγίνα, σε θέση
ειδικού συνεργάτη.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστα−
σίας 3480/24.8.2007).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(3)
Αριθμ. 36019
Αποδοχή παραίτησης του Διευθυντή του Εθνικού Κέ−
ντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής».
β) Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
γ) Του άρθρου 19 του ν. 1646/1986 «Μέτρα πρόληψης
και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και
άλλες διατάξεις όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
17 του ν. 2433 «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Α.Π. και άλλες
διατάξεις», και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 27 του ν. 3262/2004 «Τροποποιήσεις άρθρων του
ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αθλητισμού.»
2. Την υπ’ αριθμ. 999/1988 (Φ.Ε.Κ. 37/Β/1988) κοινή
υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης».
3. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 282/Β/8.3.2006)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού».
4. Την υπ’ αριθμ. 586/5.1.2006 απόφαση περί «Διορι−
σμού Διευθυντή στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών
(Ε.Κ.Α.Ε.)».
5. Την υποβληθείσα παραίτηση του Σταματόπουλου
Παναγιώτη, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε την υποβληθείσα παραίτηση του Στα−
ματόπουλου Παναγιώτη από τη θέση του Διευθυντή του
Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.).
Από την έκδοση της παρούσας δε προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(4)
Aριθμ. 12380
Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση και υλοποίηση
επιμορφωτικού προγράμματος, στην Ιορδανία, για στε−
λέχη και σπουδαστές τουριστικών επαγγελμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).
3. Το ν. 3270/11.10.2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ
187 /Α/11.10.2004)
4. Το π.δ. 33/15.2.2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνη−
σης και Υφυπουργών (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006)».
5. Την υπ’ αριθμ. 5223/2.5.2006 απόφαση της Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης που αφορά μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με
εντολή Υπουργού στη Γενική Γραμματέα και στον Ειδι−
κό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 542/Β/2.5.2006 )
6. Το π.δ. 159/17.6.2002 (ΦΕΚ 140/Α/17.6.2002) περί σύ−
στασης Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέ−
σεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο
Εξωτερικών.
7. Το υπ’ αριθμ. 1360.3/ΑΣ402/26.3.2006 έγγραφο του
Πρέσβη της χώρας μας στο Αμμάν με το οποίο μας
ενημερώνει για το αίτημα του Υπουργού Εργασίας της
Ιορδανίας για την παροχή από πλευράς μας βοήθειας για
την εκπαίδευση σπουδαστών στον τουριστικό τομέα.
8. Το υπ’ αριθμ. 1360/ΑΣ 303/3.4.2006 έγγραφο της Β2
Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ, η οποία ζητά, από το Υπουργείο
μας, να ανταποκριθεί θετικά στο Ιορδανικό αίτημα για
την εκπαίδευση στελεχών και σπουδαστών στον του−
ριστικό τομέα.
9. Το υπ’ αριθμ. 3902/30.3.2006 έγγραφο της Γενικής
Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης,
προς το ΥΠΕΞ, στο οποίο προτείνεται, μεταξύ άλλων,
στις δράσεις Αναπτυξιακής Βοήθειας έτους 2006, ένα
πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματικά στελέχη του
τουρισμού της Ιορδανίας.
10. Το υπ’ αριθμ. Φ9116/3/ΑΣ28/12.2.2007 έγγραφο περί
μεταφοράς πίστωσης της ΥΔΑΣ/6 του Υπουργείου Εξω−
τερικών.
11. Τους ειδικούς λόγους που συντρέχουν για την συμ−
μετοχή του ΟΤΕΚ στην διοργάνωση και υλοποίηση του
προγράμματος λόγω του ότι ο οργανισμός αυτός είναι
ο επίσημος φορέας για την υλοποίηση προγραμμάτων
τουριστικής κατάρτισης και διαθέτει όλη την απαραί−
τητη διεθνή εμπειρία για την υλοποίηση του εν θέματι
προγράμματος.
12. To ν. 2731 (ΦΕΚ 138/5.7.1999) άρθρο 2, παρ. 1, περί διμε−
ρούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας.
13. Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η ορθή εκτέλεση προγράμματος ανα−
πτυξιακής βοήθειας, στην Ιορδανία, που θα αφορά, την
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διοργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμ−
ματος, για επαγγελματικά στελέχη του τουρισμού της
χώρας (ν. 2731 άρθρο 2, παρ.1 ).
14. To υπ’ αριθμ. 459 /13.7.2007 έγγραφο του ΟΤΕΚ, με
το οποίο προτείνει τον Πρόεδρο, καθώς και ένα ακόμη
μέλος της Επιτροπής, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε πενταμελή Επιτροπή, αποτελούμενη
από τους:
− Κωνσταντίνο Κουσκούκη, Πρόεδρο του ΟΤΕΚ, ως
Πρόεδρο της Επιτροπής
− Μαρία Τασιού (από το Υπουργείο Τουριστικής Ανά−
πτυξης)
− Αντωνία Μαύρου (από το Υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης)
− Αικατερίνη Τσίγκα (από το Υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης)
− Σπύρο Γασπαρινάτο (από τον ΟΤΕΚ)
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ιωάννα Κανέλ−
λου με αναπληρώτρια την Ειρήνη Μποβολή.
2. Έργο της Επιτροπής θα είναι η υποβοήθηση της
Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
προκειμένου ιδίως να:
Α. να προετοιμασθούν οι δράσεις, που αφορούν στην
διοργάνωση και υλοποίηση του επιμορφωτικού του−
ριστικού προγράμματος, στο Αμάν της Ιορδανίας, για
στελέχη και σπουδαστές τουριστικών επαγγελμάτων.
Οι δράσεις αυτές αφορούν ιδίως στο να:
−καταρτισθεί θεματολόγιο ανταποκρινόμενο στις
ανάγκες της Ιορδανικής πλευράς
−εξασφαλισθεί αίθουσα διεξαγωγής του σεμιναρίου με
τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα στο Αμάν
−εξασφαλισθούν αγγλόφωνοι εισηγητές, που θα στα−
λούν στο Αμάν
−εξασφαλισθεί η διαμονή και η διατροφή των ειση−
γητών.
−οργανωθούν τα γεύματα και τα δείπνα, συμπεριλαμ−
βανομένου και του αποχαιρετιστήριου δείπνου.
−ετοιμασθούν τα folders του σεμιναρίου με έντυπο
υλικό, ατομικά καρτελάκια και αναλυτικό πρόγραμμα
σεμιναρίου.
−κατασκευασθούν πανώ (banners) με το λογότυπο του
σεμιναρίου.
−δημιουργηθούν τα πιστοποιητικά συμμετοχής
−αγορασθούν βιβλία και αναμνηστικά δώρα
−εξετάσει τη δυνατότητα διοργάνωσης Ελληνικής
βραδιάς στο Αμάν.
−πραγματοποιηθούν μεταφορές των σπουδαστών, στο
χώρο πραγματοποίησης του σεμιναρίου, καθώς και των
εισηγητών από και προς το Αεροδρόμιο.
Β. συλλέξει τα απαραίτητα παραστατικά και να τα
αποδώσει στην Υπηρεσία
Γ. συντάξει Πρωτόκολλο ορθής εκτέλεσης του έργου.
Δ. παράσχει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ζητηθεί, από
την Υπηρεσία, για την υλοποίηση του εν θέματι προ−
γράμματος.
3. Η λειτουργία της Επιτροπής ξεκινά από την 16.8.2007
έως 15.11.2007 και θα διαρκέσει καθ΄ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράμματος και όχι αργότερα από
τις 30.12.2007.
4. Η ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάζει εκτός κανονι−
κού ωραρίου και σε χρόνο, που δεν θα καλύπτεται από
υπηρεσιακή απασχόληση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)

5. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής θα καθορισθεί
με μεταγενέστερη σχετική απόφαση, σύμφωνα με το
άρθρο 17 του ν. 3205/2003, από τον ΚΑΕ 5131 με κον−
δύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορούν στα
προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ
F
Aριθμ. 12381
Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση και υλοποίη−
ση προγράμματος φιλοξενίας και παροχής τεχνο−
γνωσίας σε εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Του−
ρισμού της Συρίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).
3. Το ν. 3270/11.10.2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» ( ΦΕΚ
187 /Α/11.10.2004).
4. Το π.δ. 33/15.2.2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνη−
σης και Υφυπουργών (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006)».
5. Τη παρ. 2Αη, του άρθρ. 13, του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ
211/Α/22.8.2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 5223/2.5.2006 απόφαση της Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης που αφορά μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με
εντολή Υπουργού στη Γενική Γραμματέα και στον Ειδι−
κό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 542/Β/2.5.2006 )
7. Το π.δ. 159/17.6.2002 (ΦΕΚ 140/Α/17.6.2002) περί σύ−
στασης Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέ−
σεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο
Εξωτερικών.
8. Το Πρωτόκολλο της 2ης Συνόδου της Ελληνο−Συρι−
ακής Επιτροπής Τουρισμού, στο οποίο περιλαμβάνεται η
δέσμευση του Υ.Τ.A. για παροχή τεχνογνωσίας σε εμπει−
ρογνώμονες του Υπουργείου Τουρισμού της Συρίας.
9. Το υπ’ αριθμ. 3902/30.3.2006 έγγραφο της Γενικής
Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης,
προς το ΥΠΕΞ, στο οποίο προτείνεται, μεταξύ άλλων,
στις δράσεις Αναπτυξιακής Βοήθειας έτους 2006, ένα
πρόγραμμα παροχής τεχνογνωσίας σε εμπειρογνώμο−
νες του Υπουργείου Τουρισμού της Συρίας.
10. Το υπ’ αριθμ. Φ9116/3/ΑΣ28/12.2.2007 έγγραφο περί
μεταφοράς πίστωσης της ΥΔΑΣ/6 του Υπουργείου Εξω−
τερικών.
11. Την ανάγκη εξασφάλισης όλων των απαιτουμένων
δράσεων, που αφορούν στην διοργάνωση και υλοποίηση
του εν θέματι προγράμματος.
12. Την ανάγκη για κατάρτιση και υλοποίηση προ−
γράμματος στα πλαίσια της Επιτροπής Αναπτυξιακής
Βοήθειας (DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ−
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την ανάγκη παρα−

κολούθησης υλοποίησης του προγράμματος από τον
εποπτευόμενο φορέα ΟΤΕΚ (παρ. 2Αστ., του άρθρου 13,
του π.δ. 149/2005)
13. Το ν. 2731 (ΦΕΚ 138/5.7.1999) άρθρο 2, παρ. 1, περί
διμερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βο−
ήθειας.
14. Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η ορθή εκτέλεση διοργάνωσης και
υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος, αναπτυ−
ξιακής βοήθειας, που θα αφορά στην φιλοξενία και πα−
ροχή τεχνογνωσίας σε εμπειρογνώμονες του Υπουργεί−
ου Τουρισμού της Συρίας, (ν. 2731/1999 άρθρο 2, παρ. 1),
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε πενταμελή Επιτροπή, αποτελούμενη
από τους:
− Εσθήρ Βιτάλη, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης), ως Πρόεδρο της Επιτροπής
− Μαρία Τασιού από την Δνση Διεθνών Σχέσεων του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
− Μαρία Τσαντουλή, από την Δνση Διεθνών Σχέσεων
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
− Μαρία Οικονόμου, από την Δνση Διεθνών Σχέσεων
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
− Κωνσταντίνα Καλταμπάνη, από την Δνση Οικονομι−
κού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ειρήνη Μποβο−
λή με αναπληρώτρια την Ιωάννα Κανέλλου.
2. Έργο της Επιτροπής θα είναι η υποβοήθηση της
Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
προκειμένου ιδίως να:
Α. προετοιμασθούν οι δράσεις, που αφορούν στην
διοργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος, φιλο−
ξενίας και παροχής τεχνογνωσίας σε εμπειρογνώμονες
του Υπουργείου Τουρισμού της Συρίας.
Οι δράσεις αυτές αφορούν ιδίως στο να:
−καταρτισθεί θεματολόγιο ανταποκρινόμενο στις
ανάγκες της Συριακής πλευράς
− εξασφαλισθεί η διαμονή και η διατροφή των συμ−
μετεχόντων Σύρων.
−εξασφαλισθεί αίθουσα διεξαγωγής του σεμιναρίου
με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα.
−εξασφαλισθούν αγγλόφωνοι εμπειρογνώμονες από
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και τον Ε.Ο.Τ.
−οργανωθούν τα γεύματα και τα δείπνα, συμπεριλαμ−
βανομένου και του αποχαιρετιστήριου δείπνου.
−δημιουργηθούν τα πιστοποιητικά συμμετοχής.
−αγορασθούν βιβλία και αναμνηστικά δώρα
−πραγματοποιηθούν μεταφορές των Σύρων, από και
προς το αεροδρόμιο.
Β. συλλέξει τα απαραίτητα παραστατικά και να τα
αποδώσει στην Υπηρεσία
Γ. συντάξει Πρωτόκολλο ορθής εκτέλεσης του έρ−
γου.
Δ. παράσχει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ζητηθεί, από
την Υπηρεσία, για την υλοποίηση του εν θέματι προ−
γράμματος.
3. Η λειτουργία της Επιτροπής ξεκινά από την 3.9.2007
έως 23.11.2007 και θα διαρκέσει καθ’ όλη την διάρκεια
υλοποίησης του προγράμματος και όχι αργότερα από
τις 30.12.2007.
4. Η ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάζει εκτός κανονι−
κού ωραρίου και σε χρόνο, που δεν θα καλύπτεται από
υπηρεσιακή απασχόληση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
5. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής θα καθορισθεί
με μεταγενέστερη σχετική απόφαση, σύμφωνα με το
άρθρο 17 του ν. 3205/2003, από τον ΚΑΕ 5131 με κον−
δύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορούν στα
προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007
Η Γενική Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5585/7.8.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Γέρακα, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ.4−13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως τρο−
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου
57 του ν. 2218/1994, διορίζεται ο ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑ−
ΣΙΟΣ του Πολυκάρπου, σε κενή οργανική θέση Ειδικού
Συνεργάτη του Δήμου Γέρακα με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/16237/13.8.2007).
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμ. 88337/4247
Σύσταση και συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Διενέρ−
γειας, Αξιολόγησης και Εισήγησης για Ανάθεση του
Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που
προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 73690/3492/17.7.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄)..
2. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/τ.Α./30.5.1997).
3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) και ιδίως το άρθρο 4
αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/
2003 (ΦΕΚ 266/Α/20.11.2003).
4. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2005.
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5. Το ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) «Προμήθειες του
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
6. Το π.δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/2.12.1996) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου», στα σημεία με τα οποία δεν έρ−
χεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004.
7. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων».
8. Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 και
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
9. Την υπ’ αριθμ. 73690/3492/17.7.2007 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
για την προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγω−
νισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο−
ρά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προώθηση
– προβολή προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας 2000 – 2006.
10. Την ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής Διενέρ−
γειας, Αξιολόγησης και Εισήγησης για Ανάθεση του
Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», αποφασί−
ζουμε:
Τη σύσταση και συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Διε−
νέργειας, Αξιολόγησης και Εισήγησης για Ανάθεση του
Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Την Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι:
Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος: Κουτσοτόλης Χρήστος, υπάλληλος κλάδου
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό Α
Μέλη :
1. Σαββοπούλου Ξανθή, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Αρχαι−
ολόγων με βαθμό Α΄
2. Ρακιτζής Κωνσταντίνος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μη−
χανικών με βαθμό Β΄
3. Τζούτζιος Νικόλαος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχα−
νικών με βαθμό Γ΄
4. Κυρατσού Αικατερίνη, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού−Οικονομικού με βαθμό Γ΄
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Σταθόπουλος Δημήτριος, υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Οικονομολόγων με βαθμό Β΄
2. Καραγιαννάκη Ελένη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β
Γραμματεία:
1. Καμπουρίδης Νικόλαος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων.
Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης και Εισήγησης
για Ανάθεση έχει την καθ’ ολοκληρίαν ευθύνη για το
σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από την
Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
Το έργο της Επιτροπής θα διεκπεραιωθεί σε ώρες
εντός και εκτός ωραρίου εργασίας. Από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης προκαλείται ακαθόριστη δα−
πάνη για την αμοιβή του Προέδρου, των Μελών και της
Γραμματείας της Επιτροπής, η οποία θα καλυφθεί από
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την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (εθνικό σκέλος). Η
αμοιβή καθορίζεται από τις διατάξεις του αρθ. 17 του ν.
3205/2003 ΦΕΚ 297Α΄, σύμφωνα με τις οποίες η αμοιβή
ανά συνεδρίαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 44,00 €
ανά συνεδρίαση και ο αριθμός των συνεδριάσεων δεν
μπορεί να είναι πάνω από 50 ανά έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αναργύρου από την υπηρεσία του Ειδικού Συνεργάτη
του Δήμου Άμφισσας.
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 6275/ 7.8.2007).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΑΚΟΣ
F

NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)

Κοζάνη, 28 Αυγούστου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 5236
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2225/28.3.2007 απόφασης
της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152
ν. 3463/2006 (114 Α΄) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Λάρι−
σας και Τρικάλων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (107Α΄) «Οργάνωση, Στελέχωση,
Διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (114Α΄) « Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Την υπ’ αριθμ. 2225/28.3.2007 ( 274 τ. ΥΟΔΔ) από−
φασή μας, με την οποία συγκροτήθηκε στην έδρα της
Περιφέρειας η αναφερόμενη στο θέμα Τριμελής ειδική
επιτροπή.
4. Το υπ’ αριθμ. 4320/4.6.2007 έγγραφο της ΤΕΔΚ
Ν. Τρικάλων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε εν μέρει την υπ’ αριθμ. 2225/28.3.2007 από−
φασή μας ως προς την παράγραφο 3 αυτής, ως εξής:
«3. Τον Κόκκαλη Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο Λαρι−
σαίων, αιρετό εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Λάρισας, ως τα−
κτικό μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Ζιώγκο
Αθανάσιο, Δήμαρχο Οιχαλίας Ν. Τρικάλων.
Όταν κρίνεται απόφαση του Ο.Τ.Α από τον οποίο προ−
έρχεται ο αιρετός εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ, αντικαθίστα−
ται υποχρεωτικά από τον αναπληρωτή του».
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 2225//28.3.2007
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 11 Ιουλίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 401/2007 απόφαση του Δημάρχου
Άμφισσας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 163 παρ. 9 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή
η από 31.7.2007 παραίτηση του Ψιμούλη Δημητρίου του

NOMAΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ−ΚΑΒΑΛΑΣ−ΞΑΝΘΗΣ
Με την υπ.’ αριθμ. 3443/20.8.2007 απόφαση του Προ−
έδρου της Ν.Α. Δράμας−Καβάλας−Ξάνθης που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διακόπτεται η
απόσπαση του υπαλλήλου της Ν.Α Δράμας − Καβάλας
− Ξάνθης / Ν.Δ. Ξάνθης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού −
Οικονομικού, Αγγέλου Μπόγδανου στη θέση του μετα−
κλητού υπαλλήλου του Γραφείου του Προέδρου της Ν.Α
Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης.
Η διακοπή της απόσπασης του ανωτέρω ισχύει από
την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Με την υπ’ αριθμ. 3446/20.8.2007 απόφαση του Προέ−
δρου της Ν.Α. Δράμας−Καβάλας−Ξάνθης που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποσπάται στην
θέση μετακλητού υπαλλήλου στο Γραφείο του Προέ−
δρου της Ν.Α. Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης, η υπάλληλος
της του Ι.Κ.Α / Κατάστημα Ξάνθης Ασπασία Μέλλιου.
Η μισθοδοσία της θα βαρύνει την Υπηρεσία από την
οποία αποσπάται.
Η απόσπαση της ανωτέρω ισχύει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
O Πρόεδρος Ν.Α.
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Aριθμ. 4369
Ορισμός των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης, βαθ−
μολόγησης και κατάταξης των μελετών των τριών
περαιτέρω διαγωνιζόμενων στην προκαταρκτική
μελέτη «Οδός διασταύρωση Αφήσσου− Παράκαμψη
Αφήσσου− Λεφόκαστρο− Κάλαμος− Χόρτο− Παράκαμ−
ψη Μηλίνας− Πλατανιάς» και αμοιβή τους για αυτή.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ− ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. 6841/25.5.2007 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Μ.
με το οποίο εισηγήθηκε τον ορισμό των μελών της
Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του θέ−
ματος, καθώς και την σχετική αμοιβή τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 130/29.5.2007 ομόφωνη απόφαση της
Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού, οικονομικών,
Έργων Υποδομής, Πολεοδομίας, Πολιτικής Προστασίας−
Εκτάκτων Αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Μαγνησίας, περί ορισμού των μελών της Επιτροπής για
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την διεξαγωγή του διαγωνισμού του θέματος, καθώς
και της σχετικής αμοιβής τους.
Γνωρίζοντας τις διατάξεις των:
α) Άρθρου 60 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
β) Άρθρου 21 του ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης εκτέ−
λεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
γ) Υπ’ αριθμ. 2/17140/0022/17.4.2007 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΦΕΚ 192/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./8.5.2007) περί αμοιβής Επιτροπών Διαγωνι−
σμού συμβάσεων ανάθεσης μελετών και παροχής συ−
ναφών υπηρεσιών.
Επειδή η απόφαση μας ανήκει, αποφασίζουμε:
−Ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης, βαθ−
μολόγησης και κατάταξης των μελετών των τριών πε−
ραιτέρω διαγωνιζόμενων στην προκαταρκτική μελέτη
«Οδός διασταύρωση Αφήσσου− Παράκαμψη Αφήσσου−
Λεφόκαστρο− Κάλαμος− Χόρτο− Παράκαμψη Μηλίνας−
Πλατανιάς» τους παρακάτω υπαλλήλους της Ν. Α. Μα−
γνησίας:
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1. Αθανάσιο Τσούκα – Τοπογράφο Μηχ/κό ως Πρόεδρο,
με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Παπανικολάου Πολιτικό
Μηχ/κό.
2. Κων/να Παπαγοπούλου− Πολιτικό Μηχ/κό ως μέ−
λος, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Κουσίδου Πολιτικό
Μηχ/κό.
3. Αποστολία Κατσιούρα Πολιτικό Μηχ/κό ως εκπρό−
σωπο του ΤΕΕ με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Καρινάκη
Μηχανολόγο Μηχ/κό.
−Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν θα υπερβούν τις
20 μέχρι την τελική αξιολόγηση των μελετών. Η δαπάνη
των αποζημιώσεων των συν/σεων θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό της Ν.Α.Μ. Φορέα 072 ΚΑΕ 0515.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 29 Μαΐου 2007
Ο αρμόδιος Αντινομάρχης
και Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής
ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΑΚΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*14003870409070008*

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

