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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 (1)

Αριθμ. 14997/2009
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και 

του γραμματέα της Επιτροπής στη Γενική Γραμμα−
τεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομι−
κών εφημερίδων. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθ−

μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
102/Α/24.5.2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 
8/Α/28.1.2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση 
ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Με−
σοχώρας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003 
(ΦΕΚ 178/Α/2.7.2003) «Οργάνωση και λειτουργία των Γρα−
φείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον 
ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 
3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. 2/36028/0022/13.5.2008 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Πα−
ροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολι−
τικής έτους 2008».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/Α/22.12.1978) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενί−
σχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως 
της χώρας», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 
2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/14.4.1993) «Αύξηση συντάξεων και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός 
ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
συνολική δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας−Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης ύψους εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ 
και σαράντα λεπτών (€ 995,40), η οποία θα αντιμετω−
πιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 «Αποζημίωση 
μελών συλλογικών οργάνων» του Προϋπολογισμού της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας−Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης έτους 2009.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/30.6.1993) 
«Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 27316/4.11.2008 (ΦΕΚ 2270/Β/5.11.2008) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα Επικοινωνίας, στο 
Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης, στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους των οργα−
νικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 
Γραφείων) που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Επικοι−
νωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης». 

11. Την υπ’ αριθμ. Υ266/11.10.2007 (ΦΕΚ 438/ΥΟΔΔ/ 
12.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικής Γραμματέως 
Επικοινωνίας και διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέ−
ρωσης». 

12. Την υπ’ αριθμ. 13146/25.5.2009 (ΦΕΚ 232/ΥΟΔΔ/ 
2.6.2009) απόφαση «Σύσταση−Συγκρότηση Επιτροπής 
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στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
οικονομικών εφημερίδων».

13. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΙΚ/379/10.6.2009 Υπηρεσιακό Ση−
μείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, απο−
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των με−
λών και του γραμματέα της Επιτροπής στη Γενική Γραμμα−
τεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών εφημερίδων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 περ. β΄ 
του ν. 3205/2003 και ειδικότερα ως ακολούθως:

Αποζημίωση για τον Πρόεδρο, δύο (2) μέλη και τον 
γραμματέα: 49,77 Ευρώ έκαστος κατά συνεδρίαση που 
πραγματοποιείται εκτός του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 
εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών 
(€ 995,40), το οποίο αντιστοιχεί σε πέντε (5) συνεδριά−
σεις και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» του 
Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνί−
ας−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, έτους 2009.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 40 του ν. 849/1978, όπως συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, αρχίζει από 
την 2.6.2009, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 232/
ΥΟΔΔ/2.6.2009 της υπ’ αριθμ. 13146/25.5.2009 απόφασης 
«Σύσταση−Συγκρότηση Επιτροπής στη Γενική Γραμμα−
τεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών εφη−
μερίδων» και λήγει την 1.6.2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009

Η Γενική Γραμματέας Επικοινωνίας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑ−ΧΕΙΜΩΝΑ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(2)
    Αριθμ. 2/13834/0022

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/27855/0022/2006
κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 

247 Α/1995), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

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

γ) του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α΄/2002) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

δ) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ2/10/οικ.7989/2006 (ΦΕΚ 
525 Β΄/2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/
Φ.2/25/οικ. 29051/19.12.2006 (ΦΕΚ 129/Υ.Ο.Δ.Δ./2006), ΔΙΕΚ/
ΤΜ.Β/Φ.2/12/οικ.29006/29.10.2007 (ΦΕΚ 469/Υ.Ο.Δ.Δ./2007) 
και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/ Φ.2/36/οικ.892/23.12.2008 (ΦΕΚ 14/
Υ.Ο.Δ.Δ./2009), αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
για τη σύσταση και συγκρότηση και της τροποποίησης 
της Ομάδας Διοίκησης Έργου του έργου με τίτλο «Ανά−
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης 
− αναμόρφωση και αναδιοργάνωσή της στο πλαίσιο της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας».

3. Την υπ’ αριθμ. 153.610/ΨΣ 10269−Β΄/7.10.2008 απόφα−
ση του Ειδικού Γραμματέα για την «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Έργου με 
τίτλο «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας 
Διοίκησης−αναμόρφωση και αναδιοργάνωσή της στο 
πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας» του Μέτρου 
2.5 «Κατάρτιση χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας» και το εν λόγω έργο λήγει 31.12.2009 με ανά−
λογη αναπροσαρμογή του συνολικού προϋπολογισμού 
του ποσού της αποζημίωσης.

4. Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του ανωτέρω Έργου 
και ειδικότερα του Υποέργου με τίτλο «Διοίκηση Έργου».

5. Το γεγονός ότι, η προκαλούμενη δαπάνη θα κα−
λυφθεί από τις εγκεκριμένες δαπάνες του ανωτέρω 
Έργου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το τρίτο εδάφιο του διατακτικού της υπ’ 
αριθμ. 2/27855/0022/5.6.2006 (ΦΕΚ 827/Β΄/2006) κοινής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών, σχετικά με τον καθορισμό μηνιαίας Αποζημίωσης 
μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Έργου 
με τίτλο «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας 
Διοίκησης − αναμόρφωση και αναδιοργάνωσή της στο 
πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας», ως εξής:

Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση θα καταβάλλεται από 
20.1.2009 έως 31.12.2009 και για 45 συνεδριάσεις συνο−
λικά χωρίς να υπερβαίνει το συνολικό εγκεκριμένο του 
Υποέργου ποσό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

-
    Αριθμ. 2/29142/0022
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών 

Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3577/2007.
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2) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

3) Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 όπως ισχύει.
4) Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 όπως συμπληρώθηκε 

με το άρθρο 9 του ν. 3408/2005.
5) Το άρθρο 4 του ν. 2685/1999 όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄40/ 16.1.2009) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/14024/25.2.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβολές 
Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
εκτιμάται ότι προκαλείται δαπάνη για το έτος 2009 
εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (73.500,00) ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Α.ΔΙ.Π.

5. Την άμεση ανάγκη να προχωρήσουν οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις του έργου των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. που 
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες εσωτερικής αξιο−
λόγησης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση των μελών των Επιτρο−
πών Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) των ακαδημαϊκών 
μονάδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που 
συγκροτούνται με βάση το άρθρο 8 του ν. 3374/2005, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3577/2007, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Αποζημίωση μελών Επιτροπών

Εξωτερικής Αξιολόγησης

Ορίζεται αποζημίωση για κάθε μέλος της Ε.Ε.Α. το 
οποίο μεταβαίνει από το εξωτερικό στη χώρα μας στο 
ποσό των 400 ευρώ ανά ημέρα με μέγιστο αριθμό έξι 
ημέρες. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το αντίτιμο των 
αεροπορικών εισιτηρίων, τουριστικής θέσης, εξωτερικού 
(από το εξωτερικό προς Αθήνα με επιστροφή) και εσω−
τερικού (από Αθήνα προς το ΑΕΙ με επιστροφή).

Η ανωτέρω αποζημίωση και το αντίτιμο των εισιτηρί−
ων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.ΔΙ.Π.
(ΚΑΕ 0515 και ΚΑΕ 0717).

Στα μέλη των επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης 
δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις 
και δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 
όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2
Τρόπος πληρωμής

Η αποζημίωση των μελών των Ε.Ε.Α. που προβλέπεται 
στην παρούσα, καταβάλλεται με την υποβολή στην ΑΔΙΠ 
του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγη−
σης που προβλέπεται στο αρ.9 του ν. 3374/2005.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή 
της στο ΦΕΚ και λήγει την 31.12.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

      Αριθμ. 2/44300/0004
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/31241/0004/30.6.2006 από−

φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
περί «Συγκρότησης και ορισμού μελών του Συμβου−
λίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής 
Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 5 και 6 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/

τ.A΄/12.7.1995) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του 
ν. 3458/2006 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/8.5.2006).

β) του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄).
γ) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α.45).
δ) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ, μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυ−
νάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συνα−
φείς διατάξεις» (Α.297).

ε) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομι−
κών» (Α. 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/31241/0004/30.6.2006 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τις υπ’ 
αριθμ. 2/73588/0004/19.12.2006, 2/36281/0004/7.6.2007, 
2/43118/0004/30.5.2008 και 2/20654/0004/18.3.2009 τρο−
ποποιητικές αυτής όμοιες αποφάσεις.

3. Τη γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών (συνεδριάσεις 
31/3, 1 και 3/4/2009) περί επιλογής της Ελένης Ρό−
ζου ως Προϊσταμένης Διεύθυνσης και την υπ’ αριθμ.  
2/29020/0004/23.4.2009 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών περί τοποθέτησης αυτής ως 
Προϊσταμένη στην 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, 
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/31241/0004/30.6.2006 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Δια−
χείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του 
Ελληνικού Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με όμοιες 
αποφάσεις και ισχύει και αντικαθιστούμε στην παρ. 1 
το α. τακτικό μέλος ως εξής:

«α. Ελένη Ρόζου του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. Χ.062913, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών, 
Προϊσταμένη της Δ25−Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, 
Δανείων και Αξιών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από 
τον νόμιμο αναπληρωτή της».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/31241/0004/30.6.2006 
απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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Αριθμ.     29583/941
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια 

επαγγελματικών εξετάσεων των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. 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 τ.Α΄/98).

2. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τΑ/2000).

3. Του π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/21.3.2002) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Του άρθρου 13 παρ.2 του ν. 3148/5.6.2003 (ΦΕΚ 136/
τΑ/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγ−
χων αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων 
για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες δι−
ατάξεις».

5. Του ν. 3693/25.8.2008 (ΦΕΚ 174τ.Α΄/2008) «Εναρμόνι−
ση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/
ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291 (ΦΕΚ 302τ.Β΄/13.3.2006) 
«μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα−
φής με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς» 
όπως ισχύει σήμερα.

7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 (ΦΕΚ 40τ.Β΄/16.1.2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007).

8. Την υπ’ αριθμ. 3673/94/28.1.2008 (ΦΕΚ 45/τ.ΥΟΔΔ/ 
5.2.2008) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λο−
γιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)».

9. Την υπ’ αριθμ. 17779/524/3.4.2009 απόφαση αντικατά−
στασης Προέδρου και Α΄ Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

10. Την υπ’ αριθμ. 28831/914/9.6.2009 απόφαση ΥΠΟΙΟ 
περί «ορισμού μελών Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».

11. Το υπ’ αριθμ. 23/11.6.2009 πρακτικό του Δ.Σ της ΕΛΤΕ 
«συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την διενέργεια 
επαγγελματικών εξετάσεων των ορκωτών ελεγκτών− 
λογιστών», αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3148/2003 
εξεταστική επιτροπή ως εξής:

1) Βενιέρης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος, Μέλος 
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

2) Ιατρίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος, Μέλος Δ.Ε.Π. 
Α.Ε.Ι.

3) Κόκκινος Μιχάλης του Ανδρέα, Μέλος, Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής

4) Λουμιώτης Βασίλειος του Ιωάννη, Μέλος, Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής

5) Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη, Μέλος, Ορκω−
τός Ελεγκτής Λογιστής

2. Η εξεταστική επιτροπή έχει την ευθύνη για την όλη 
διεξαγωγή των εξετάσεων και η σχετική διαδικασία 
περιγράφεται αναλυτικά στην προβλεπόμενη από το 
άρθρο 7 του ν. 3693/2008 κανονιστική πράξη.

3. Η θητεία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής 
είναι για ένα χρόνο, η δε αμοιβή τους καθορίζεται στο 
ποσό των 3.000 ευρώ για το διάστημα αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

-
    Αριθμ. 1173/0056 
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1079/0056/1.6.2009 από−

φασης σύστασης ελεγκτικής ομάδας για τη διενέρ−
γεια ελέγχου στο ΠΕΠ Ηπείρου, σε πράξεις που συγ−
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Γ΄ 
ΚΠΣ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Δια−
χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 136).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/004/2.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 ν. 3614/2007)».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/39050/0022/8.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και 
ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007».

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/14.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β΄ 310).

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), για το έτος 2009.

9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. 
για το έτος 2009.
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10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασί−
ζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1079/0056/1.6.2009 από−
φαση σύστασης ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια 
ουσιαστικού ελέγχου σε φορείς και δράσεις ΕΚΤ του 
ΠΕΠ Ηπείρου, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, μόνο ως προς 
την παράγραφο 3 της απόφασης την οποία αντικαθι−
στούμε ως εξής:

«3. Ειδικότερα θα ελεγχθούν:
Α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου, 

όσον αφορά στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
πράξεων ΕΚΤ, σε συνέχεια προηγουμένων ελέγχων 
της ΕΔΕΛ.

Β) Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέ−
ρειας Ηπείρου, ως προς το σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου πράξεων ΕΚΤ σε συνέχεια προηγούμενου ελέγ−
χου της ΕΔΕΛ, καθώς και ως Τελικός Δικαιούχος του 
έργου «Δράσεις ευαισθητοποίησης στις αρχές του Γκέ−
τεμποργκ και της Λισσαβόνας», ενταγμένου στο Μέτρο 
2.4 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης−
ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 129132, καθώς και το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, ως οικονομικός υπόλογος 
του έργου.

Γ) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας, ως 
προς το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου πράξεων ΕΚΤ, 
καθώς και ως Τελικός Δικαιούχος του έργου «Συνέχιση 
της πράξης Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πρέβεζας − Νικόπο−
λης (Α.Δ.ΕΠ.Π.−Ν.) για τη δημιουργία νέας δομής Παιδι−
κού Σταθμού στο Δήμο Πρέβεζας στην περιοχή Μαρ−
γαρώνας», ενταγμένου στο Μέτρο 5.1 «Προώθηση των 
κοινωνικών υπηρεσιών και της ισότητας των ευκαιριών» 
με κωδικό ΟΠΣ 113657.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πιθανόν να 
ελεγχθούν και άλλα έργα/υποέργα, που εκτελούν οι 
παραπάνω τελικοί δικαιούχοι, στο πλαίσιο του ΕΚΤ».

2. Η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση ισχύει, κατά 
τα λοιπά, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

-
    Αριθμ. 1172/0056
Σύσταση ελεγκτικής ομάδας, για τη διενέργεια ελέγχου 

σε πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/PHARE CBC 
ΕΛΛΑΔΑ−ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 16 του ν. 3614/2007 «Διαχεί−

ριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά−
σεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 
Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Δια−
χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 136).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 210).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/004/2.7.2008 (ΦΕΚ 
1334/8.7.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση 
θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (άρθρο 15 ν. 3614/2007)».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Κατανομή των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Δ51ης 
και Δ56ης Προγραμματισμού και Ελέγχων».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/39050/0022/8.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και 
ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007» 
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 304/2008.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/14.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β΄310).

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), για το έτος 2009.

9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. 
για το έτος 2009.

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου σε 
πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτι−
κής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ−
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, όπως αναφέρεται στο θέμα.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης, προκαλείται δαπάνη 1.260,00 ευρώ για την 
αποζημίωση των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφο−
ρών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων 
Επενδύσεων (Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
− Υποπρόγραμμα Β), αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ελέγ−
χου στις πράξεις:

α) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο − Ορμένιο, Τμή−
μα: Παράκαμψη Διδυμότειχου−Ορεστιάδας», με κωδικό 
ΟΠΣ 97971, που εντάσσεται στον Άξονα 1 «Διασυνο−
ριακές Υποδομές», Μέτρο 1.1 «Υποδομές Μεταφορών» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ−
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, με Τελικό Δικαιούχο την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ. Ειδικότερα, θα ελεγχθεί το Υποέργο 5 «Κάθετος 
Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο − Ορμένιο: Υπολειπόμενες 
Εργασίες Ολοκλήρωσης της Παράκαμψης Χειμωνίου 
(741/Α01)» της συγκεκριμένης πράξης.

β) «Οργάνωση και Λειτουργία Κινητής Διασυνοριακής 
Μονάδας Πρόληψης Γυναικολογικού Καρκίνου», με κωδι−
κό ΟΠΣ 113460, που εντάσσεται στον Άξονα 3 «Ποιότητα 
Ζωής/ Περιβάλλον/ Πολιτισμός», Μέτρο 3.1 «Βελτίωση 
της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ / 
PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ−ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, με Τελικό Δικαιούχο 
το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕ−
ΝΕΙΟ». 



1718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Ειδικότερα, θα ελεγχθεί το Υποέργο 3 «Προσλήψεις 
προσωπικού για τη στελέχωση της κινητής μονάδας πρό−
ληψης γυν/κού καρκίνου» της συγκεκριμένης πράξης.

2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
− Κατσαντώνη−Αντωνιάδη Σοφία του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. 

ΑΕ139134/5.3.2007/Τ.Α. Χαλανδρίου) κλάδου ΠΕ Δημο−
σιονομικών, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ, ως 
συντονίστρια.

− Μητρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ507067/ 
3.12.2007/ AT Εξαρχείων), κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλ−
ληλος στη 56ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.

− Αλεξανδρής Γεώργιος του Αλεξίου (Α.Δ.Τ. 
Ν428177/5.2.1985/ Ε΄ Παρ. Ασφαλείας Θεσσαλονίκης), 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, υπάλληλος στην ΥΔΕ Νο−
σηλίων Ν. Θεσσαλονίκης του Γ.Λ.Κ.

3. Έργο της ελεγκτικής Ομάδας, είναι:
• Να ελεγχθεί η διαδικασία ένταξης των ανωτέρω 

Πράξεων στο ΕΠ.
• Να διαπιστωθεί η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγ−

χου σε επίπεδο Τελικών Δικαιούχων.
• Να επαληθευτεί η αποτελεσματική εκτέλεση των 

Πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές δια−
τάξεις.

• Να διαπιστωθεί η πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων 
πληρωμών.

• Να διαπιστωθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικει−
μένου των ανωτέρω Υποέργων, οι επιπτώσεις και τα 
αποτελέσματά τους.

4. Ο έλεγχος, θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα 
από 12.7.2009 ως και 18.7.2009 στην έδρα των ανωτέρω 
Τελικών Δικαιούχων στο Ν. Θεσσαλονίκης και στο χώρο 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των ανωτέρω Υπο−
έργων στο Ν. Θεσσαλονίκης και στο Ν. Έβρου.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
αποτελεσμάτων ελέγχου, η οποία θα παραδοθεί για 
έλεγχο της πληρότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων και θεώρησή της από το 
Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματο−
δοτούμενων Προγραμμάτων από την ΕΕ.

6. Η θεωρημένη έκθεση, διαβιβάζεται στους ελεγχό−
μενους φορείς για υποβολή αντιρρήσεων και παρατη−
ρήσεων εγγράφως εντός 40 ημερών από την επίδοση 
της έκθεσης.

7. Η έκθεση με τις τυχόν αντιρρήσεις και σχετική 
εισήγηση εξετάζονται από την ΕΔΕΛ, η οποία εγκρίνει 
και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα ελέγχου.

8. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 6 του προοιμίου απόφαση.

9. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 7 του προοιμίου απόφαση.

10. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. 
ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(3)

     Αριθμ. 10911
Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνι−

κού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 παρ.3 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13)
β. του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας 

και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 128).

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 Α΄ 98).

2. Το άρθρο 4 του π.δ. 164/2003 «Οργάνωση και λει−
τουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και 
των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ−
νών (ΕΚΘΕ), σ’ αυτό» (ΦΕΚ:Α΄ 131).

3. Την υπ’ αριθμ. 8629(ΦΟΡ)353/2.2.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Διορισμός Διευθυντή 
στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.» (ΦΕΚ 28/
ΝΠΔΔ/11.2.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. 1258(ΦΟΡ) 178/2.2.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Διορισμός Διευθυντή 
στο Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέ−
ντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και μέλους του Δι−
οικητικού Συμβουλίου αυτού.» (ΦΕΚ 28/ΝΠΔΔ/11.2.2005).

5. Την υπ’ αριθμ. 18484(ΦΟΡ) 1364/24.11.2005 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Διορισμός Κων−
σταντίνου Παπακωνσταντίνου α) στη θέση του Διευ−
θυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
β) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού» (ΦΕΚ 
308/ΝΠΔΔ/6.12.2005).

6. Την υπ’ αριθμ. 19801 (ΦΟΡ) 1461/12.12.2005 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Διορισμός Αριστείδη 
Διαπούλη α) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) β) ως μέλους του Διοικητικού Συμ−
βουλίου αυτού» (ΦΕΚ 320/ΝΠΔΔ/20.12.2005).

7. Την υπ’ αριθμ. 5598/2.4.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του 
Χρόνη Γεωργίου του Θεμιστοκλή από τη θέση του Δι−
ευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)» (ΦΕΚ 159/ΥΟΔΔ/13.4.2009).

8. Την υπ’ αριθμ. 6748/16.4.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου Ερευ−
νητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 
ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού» (ΦΕΚ 
189/ΥΟΔΔ/8.5.2208).

9. Την υπ’ αριθμ. 6554(ΦΟΡ)436/19.4.2007 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός Μπα−
λόπουλου Ευστάθιου του Θεόδωρου στη θέση του 
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Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελλη−
νικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)» (ΦΕΚ 
177/ΥΟΔΔ/27.4.2007).

10. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/529/5.2.2008 έγγραφο του ΕΛ−
ΚΕΘΕ και το από 1.2.2008 πρακτικό της εφορευτικής 
επιτροπής για την ανάμειξη εκπροσώπου των διοικη−
τικών και τεχνικών υπαλλήλων, τακτικών και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δ.Σ. 
του ΕΛΚΕΘΕ.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του ΕΛΚΕΘΕ, ούτε και του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνι−
κού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου, 
(Α.Δ.Τ. Π675771), Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλασσίων 
Βιολογικών Πόρων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ως μέλος.

2. Αριστείδης Διαπούλης του Χαραλάμπους, 
(Α.Δ.Τ.Ξ316420), Διευθυντής του Ινστιτούτου Εσωτερικών 
Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ), ως μέλος.

3. Pascal Divanach του Pierre, (Αρ. Διαβ. 34038704914), 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ως 
μέλος.

4. Αντώνιος Μαγουλάς του Νικολάου, (Α.Δ.Τ. ΑΗ 
968339), Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιο−
λογίας και Γενετικής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ως μέλος.

5. Ευστάθιος Μπαλόπουλος του Θεοδώρου, (Α.Δ.Τ.:
Ι 111535) Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 
ως μέλος.

6. Προκόπης Μαντόπουλος του Εμμανουήλ, (Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 525998) εκπρόσωπος των Διοικητικών −Τεχνικών 

Υπαλλήλων του ΕΛΚΕΘΕ, με αναπληρωτή τον Εμμα−
νουήλ Στεφανάκη του Θεοδώρου, (Α.Δ.Τ. Μ974562), ως 
μέλος.

7. Δημήτριος Σακελλαρίου του Θεοφάνη, (Α.Δ.Τ. 
Π679114), εκπρόσωπος των Ερευνητών και Ειδικών Λει−
τουργικών Επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ, με αναπληρω−
τή τον Αριστομένη Καραγεώργη του Πλάτωνα, (Α.Δ.Τ. 
ΑΒ251896), ως μέλος.

Η ανασυγκρότηση ορίζεται για το υπόλοιπο της θη−
τείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. Β1−3145 /22.5.2009 απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α98):

Διορίζεται από 20.5.2009, στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, σε θέση 
Ειδικού Συμβούλου, ο Ιωάννης Μαχαίρας του Νίκωνα.

Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται απ’ ευθείας 
στον Υπουργό Ανάπτυξης και θα ασκεί τα καθήκοντα 
που θα του αναθέτει κάθε φορά, διατυπώνοντας τις 
ειδικευμένες γνώμες του γραπτά ή προφορικά για τον 
τομέα δραστηριότητας του Υπουργείου.

Ο ανωτέρω διορισμός λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού  
Κωνσταντίνου Χατζηδάκη.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Ανάπτυξης 1372/3.6.2009).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΤΖΗΔΑΚΗΣ  
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• 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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