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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   8834 (1)
Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις 

γιορτές του Πάσχα 2008 στους μερισματούχους του 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 51 του π.δ. 422/1981 «Περί κωδικοποιήσε−

ως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
διατάξεων», (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 «Ρυθμί−
σεις θεμάτων Εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και 
ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄  43), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2443/1996 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Τελωνειακού κώδικα και άλλες 
διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. Α΄ 265).

γ) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1948).

3. Την υπ’ αριθμ. 8η/26.2.2008 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων.

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΜΤΠΥ 
ύψους τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (36.000.000,00) 
περίπου, για την αντιμετώπιση της οποίας για το έτος 
2008 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0622 
«μηνιαία μερίσματα», αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την καταβολή έκτακτου προσωρινού χορη−
γήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2008 στους μερισμα−
τούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
που δικαιούνται μέρισμα κατά την 27η Απριλίου 2008. 

Το ποσόν του παραπάνω προσωρινού χορηγήματος 
θα είναι ίσο με ένα μηνιαίο μέρισμα, που δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα 
τριών λεπτών (87,73) και θα καταβληθεί με την πληρωμή 
του μερίσματος της Β΄ τριμηνίας 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

A    ριθμ. οικ. 116070 (2)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχει−

ρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟ−
ΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 
3614/2007.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013», (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/3.12.2007).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1260/1999.

4. Την υπ’ αριθμ. E (2007) 5442/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθει−
ας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
(Φ.Ε.Κ. 3Α΄/14.1.2002).

6. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

7. Το π.δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τρο−
ποποιήθηκε, (Φ.Ε.Κ., 19 Α΄/1.2.1988).

8. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 165/14.7.2000).

9. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/21.3.2002).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επι−

χειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙ−
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», της οποίας η σύνθεση είναι η 
ακόλουθη:

1. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ» προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ−
γείου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, ο οποίος εποπτεύει τη διαχειριστική αρχή του 
επιχειρησιακού προγράμματος με αναπληρωτή του, 
τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,

2. Λοιπά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με 
δικαίωμα ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης:

— Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με αναπληρωτή του, τον 
Προϊστάμενο της Μονάδας Α΄ της Ειδικής Υπηρεσίας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

— Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
— Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
συντονισμού και της «ΜΟΔ ΑΕ»:

— Εκπρόσωποι ΥΠΕΧΩΔΕ
• Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος 
• Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
• Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και ΄Εργων 
• Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
• Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
• Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
• Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανά−

πτυξης. 

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΥΠΕΧΩΔΕ). 

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας.

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ενσωμάτωσης 
αρχών Equal και Διαχείρισης Δράσεων του Ε.Π. «Ανά−
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

— Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

— Εκπρόσωπος της επιτροπής για το συντονισμό του 
προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματο−
δοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 
17 του ν. 3614/2007.

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» του ΚΠΣ 2000−2006.

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του ΕΠ «Πολιτισμός» του ΚΠΣ 2000−2006.

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013».

— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αλιεία».
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— Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

— Εκπρόσωπος της «ΜΟΔ ΑΕ».
— Εκπρόσωπος Υπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
— Εκπρόσωπος Υπ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

(γ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) 

— Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ. 
— Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ. 

(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

— Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής.

— Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. 
— Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

(ΤΕΕ).
— Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας (ΓΕΩΤΕΕ). 
— Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας 
— Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
— Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 

Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
— Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία. 
(ε) Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων
 − Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ−

ΔΟΙΚΟ)
 − Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια 

Ζωή και τη Φύση.

3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου. 

(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων.

(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος.

(δ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα: 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 
Πολιτικής. 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης.
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος.

(ε) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων:

4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται 
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και 
το όνομά του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπρο−
σώπου. Σε περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή 
κωλύματος το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται 
με την παραπάνω διαδικασία.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που έχει την 
ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.

5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών 
και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με 
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των 

προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει 
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες 
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη 
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης 
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της 
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο 
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της 
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.

2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος,

3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως 
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε 
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις 
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους. 

4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται 
κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 
1083/2006.

5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική 
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.

6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ», καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία 
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μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή μετά την εξέταση της 
εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τμήματός της.

7. Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα−
θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος 
η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχεί−
ρισής του.

8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση, για 
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης 
της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Τα−
μείων. 

9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που 
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.

10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος:

(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην 
εφαρμογή του,

(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
υλοποιούνται και 

(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» παρέχει στην Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.

Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗ» για την άσκηση των καθηκόντων της:

1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε 
θέματα εμπιστευτικότητας.

2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις

3. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορ−
ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη 
συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗ» είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτη−
της τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, 

των εκθέσεων καθώς και της ημερήσιας διάταξης και 
των πρακτικών των συνεδριάσεων.

Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των ανα−
γκών της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της 
Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ö
Α    ριθμ. Δ16γ/616/13/131/Γ (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή εργασί−

ας είκοσι (20) μονίμων υπαλλήλων του Ινστιτούτου 
Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευ−
ών για το έτος 2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 297 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1349/1983 και 
του π.δ. 77/1989.

3. Το υπ’ αριθμ. ΙΣ 1366οικ/9.11.2007 έγγραφο και την 
υπ’ αριθμ. 347/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΙΤΣΑΚ.

4. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση του 
ανωτέρω προσωπικού του ΙΤΣΑΚ, κρίνεται απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών που προκύ−
πτουν από:

α) Σεισμικά φαινόμενα με την εγκατάσταση σεισμικών 
οργάνων (επιταχυνσιογράφων) και παρακολούθηση της 
σεισμικής ακολουθίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

β) Τη συντήρηση του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογρά−
φων που είναι εγκατεστημένοι σε περίπου 90 σταθμούς 
καθώς και τις νέες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια και συγκεκριμένα σε Ρόδο− Κρήτη− Πελοπόν−
νησο−Επτάνησα− Ήπειρο− Μακεδονία − Έβρο −Λήμνο− Κω 
−Σάμο − Ξάνθη − Κομοτηνή − Αλεξανδρούπολη, των δια−
φόρων ειδικών δικτύων ανωδομής καθώς και τη συστη−
ματική παρακολούθηση των σεισμικών ακολουθιών και 
της απόκρισης των ειδικών έργων σε σεισμούς.

γ) Τη συνδρομή στη διαχείριση των χρηματοδοτούμε−
νων ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται από 
το προσωπικό του ΙΤΣΑΚ. 

δ) Τη διοικητική υποστήριξη για:
1. Την αντιμετώπιση κρισίμων καταστάσεων λόγω 

ισχυρών σεισμών. 
2. Τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογές 

ή προαγωγές ερευνητών που στελεχώνουν την Υπη−
ρεσία. 
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ε) Τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών και κάθε απα−
ραίτητης διοικητικής πράξης προκειμένου να γίνουν 
έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το 
ΙΤΣΑΚ, που εγκρίθηκαν με τίτλο» Αναβάθμιση του εξο−
πλισμού των εργαστηρίων του ΙΤΣΑΚ, 2007−2008».

στ) Την διεκπεραίωση διαδικασιών διοικητικού και οι−
κονομικού χαρακτήρα για την οριστική μελέτη για το 
εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του ΙΤΣΑΚ έργο 
ΣΕ 07300000 (ΤΙΚ 9171301).

5. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται συνολική δαπάνη ύψους 88.296,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 0261, του υπό έγκριση τακτικού 
προϋπολογισμού του ΙΤΣΑΚ οικονομικού έτους 2008, 
όπου έχει προβλεφθεί πίστωση 102.000,00 €, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
εργασία για το έτος 2008, είκοσι (20) μονίμων υπαλλή−
λων διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Ινστι−
τούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατα−
σκευών (ΙΤΣΑΚ) ως ακολούθως:

20 υπάλληλοι x 12 μήνες x 60 ώρες / μήνα = 14.400 
ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 15209/1911 (4)
    Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινή−

των σε τμήματα των Εθνικών Οδών κατά τη διάρ−
κεια του έτους 2008. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52, παρ. 8, του ν. 2696/1999 

(Φ.Ε.Κ. 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 
όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων 
στην κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα 
των Εθνικών οδών, σε όλη την Επικράτεια και κατά τις 
ημέρες και ώρες του έτους που αναμένονται μεγάλες 
κυκλοφοριακές αιχμές, με στόχο την βελτίωση της οδι−
κής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την καλύτερη διαχεί−
ριση της κυκλοφορίας, την μείωση των κυκλοφοριακών 
προβλημάτων, καθώς και την περιστολή των τροχαίων 
ατυχημάτων.

 3. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η θέσπιση εξαίρεσης 
από τους πιο πάνω περιορισμούς για τα οχήματα οδικής 
βοήθειας και ορισμένες άλλες κατηγορίες φορτηγών 
αυτοκινήτων.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

 5. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 (Φ.Ε.Κ. 231/Α΄) «Συγ−
χώνευση Υπουργείων».

 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των φορτηγών 
αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στα 
τμήματα των εθνικών οδών και κατά τις ημέρες και 
ώρες που ακολουθούν, ως εξής: 

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Α1. Απαγορεύσεις στο ρεύμα εξόδου από τα Αστικά 
Κέντρα 

1. Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλαιά Εθνική 
Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια 
Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου. 

2. Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο 
Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του 
Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών 
Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) μέχρι την 
κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ.410). 

3. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από τη 
διασταύρωση Μοδίου μέχρι τη γέφυρα Στρυμόνα.

4. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από 
την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιομ. 

5. Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου − Χαλκίδας, από τη 
διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).

Α2. Απαγορεύσεις στο ρεύμα εισόδου στα Αστικά 
Κέντρα 

1. Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθη−
νών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας. 

2. Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα 
προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτί−
νας (χ.θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (χ.θ.365+400), από τον 
κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και 
από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο 
Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι). 

3. Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη 
γέφυρα Στρυμόνα μέχρι τη διασταύρωση Ρεντίνας. 

4. Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών − Θεσσαλονίκης από 
το 34ο χιλιομ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης. 

5. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας − Σχηματαρίου, από την 
υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύ−
ρωσή της με τη Ν.Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης. 

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 

Β1. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής 
περιόδου από 11.3.2008 – 30.4.2008 και από 1.10.2008 
– 31.12.2008 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και 
με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες 
των εορτών των επομένων Κεφαλαίων Β3 έως Β9, κάθε 
Παρασκευή για το ρεύμα εξόδου και από 16.00 έως 20.00 
ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1 και 
κάθε Κυριακή για το ρεύμα εισόδου και από 15.00 έως 
22.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου 
Α2, πλην του σημείου Α2.3. 

Β2. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της θερινής πε−
ριόδου από 1.5.2008 – 30.9.2008 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και με την 
επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες των 
εορτών των επομένων Κεφαλαίων Β3 έως Β9, κάθε Πα−
ρασκευή για το ρεύμα εξόδου και από 15.00 έως 22.00 
ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1 
και κάθε Κυριακή για το ρεύμα εισόδου και από 15.00 
έως 23.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κε−
φαλαίου Α2. 

Β3. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρ−
τίου του έτους 2008:

(α) Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008 για το ρεύμα εξόδου 
και από 15.00 έως 22.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύ−
σεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Την Τρίτη 25 Μαρτίου 2008 για το ρεύμα εισόδου 
και από 15.00 έως 23.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύ−
σεις του Κεφαλαίου Α2. 

Β4. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών του 
Πάσχα του έτους 2008:

(α) Τη Μεγάλη Πέμπτη 24 Απριλίου 2008 για το ρεύμα 
εξόδου και από 15.00 έως 22.00 ώρας, τη Μ. Παρασκευή 
25 Απριλίου 2008 για το ρεύμα εξόδου και από 6.00 έως 
14.00 ώρας και το Μ. Σάββατο 26 Απριλίου 2008 για το 
ρεύμα εξόδου και από 8.00 έως 15.00 ώρας, θα ισχύουν 
οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2008 για το ρεύμα εισόδου 
και από 15.00 έως 23.00 ώρας και την Τρίτη 29 Απριλίου 
2008 για το ρεύμα εισόδου και από 8.00 έως 15.00 ώρας, 
θα ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2. 

(γ) Την Κυριακή 27 Απριλίου 2007 δεν θα ισχύσουν 
απαγορεύσεις. 

Β5. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της Πρωτομα−
γιάς του έτους 2008:

(α) Την Τετάρτη 30 Απριλίου 2008 για το ρεύμα εξόδου 
και από 15.00 έως 22.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύ−
σεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Την Πέμπτη 1 Μαΐου 2008 για το ρεύμα εισόδου και 
από 15.00 έως 23.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφαλαίου Α2. 

Β6. Απαγορεύσεις κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύ−
ματος του έτους 2008:

(α) Την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008, για το ρεύμα 
εξόδου και από 15.00 έως 22.00 ώρας, θα ισχύσουν οι 
απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008, για το ρεύμα εισόδου 
και από 15.00 έως 23.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύ−
σεις του Κεφαλαίου Α2. 

(γ) Την Κυριακή 15 Ιουνίου 2008 δεν θα ισχύσουν απα−
γορεύσεις.

Β7. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό του Δεκαπε−
νταύγουστου του έτους 2008:

(α) Την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2008, για το ρεύμα 
εξόδου και από 15.00 έως 22.00 ώρας, θα ισχύσουν οι 
απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2008 για το ρεύμα ει−
σόδου και από 15.00 έως 23.00 ώρας, θα ισχύσουν οι 
απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2. 

Β8. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτω−
βρίου του έτους 2008:

(α) Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2008 για το ρεύμα εξό−
δου και από 15.00 έως 22.00 ώρας, θα ισχύουν οι απα−
γορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008 για το ρεύμα εισόδου 
και από 15.00 έως 23.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύ−
σεις του Κεφαλαίου Α2. 

Β9. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 
2008/2009:

(α) Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2008, την Τετάρτη 31 
Δεκεμβρίου 2008, και την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009, 
για το ρεύμα εξόδου και από 15.00 έως 21.00 ώρας, θα 
ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2008, την Κυριακή 
28 Δεκεμβρίου 2008, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2009 και 
την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009, για το ρεύμα εισόδου και 
από 15.00 έως 23.00 ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις 
του Κεφαλαίου Α2. 

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:
(α) τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκί−

νητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών 
διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέ−
ρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια και 
κρέας, 

(β) τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδρο−
φόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δα−
σικών πυρκαγιών,

(γ) τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (ΦΔΧ) 
που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα,

(δ) τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωι−
κής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν 
σχετική άδεια από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και συνοδεύονται από το 
προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο,

(ε) τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσε−
ως (ΦΔΧ) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα 
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών από τα διό−
δια του Ρίο έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα,

(στ) τα βυτιοφόρα υγρών καυσίμων, και όσον αφορά 
στο ρεύμα εξόδου, μόνο για το τμήμα από διασταύρωση 
Μοδίου μέχρι τη γέφυρα Στρυμόνα, στην Εθνική Οδό 
Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

2. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 52 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄), όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Η παρούσα απόφαση ανανεώνεται κάθε έτος, μόνο 
για την προσαρμογή των ημερών των κινητών εορτών.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 12 Mαρτίου 2008

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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 Α   ριθμ. οικ. 14453/550 (5)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 19 του άρθρου 31 

του ν. 3431/2006.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ν. 3134/2006 

«Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ.. Α΄ 13) 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). 

γ) του π.δ. 293/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 263) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύ−
ει.

2. Την από 3.10.2007 επιστολή των Εταιρειών κινητής 
τηλεφωνίας COSMOTE, WIND, VODAFONE με το οποίο 
ζητείται παράταση της ως άνω προθεσμίας. 

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του 
ν. 3431/2006 παρατείνεται μέχρι 31.3.2009.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή  
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ  Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Α    ριθμ. 9297 (6)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 5185/20.6.2007 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας − Θράκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/293/29530/1.6.2007 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ9 Φ.Ε.Κ. 280/Α΄/27.12.2006) με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη μίσθωσης έργου για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ροδόπης − Έβρου / Κεντρική Υπηρεσία με 
(8) οκτώ άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο 
την προστασία τουριστικών ακριτικών περιοχών από 
πυρκαγιές και τη μείωση σχετικών κονδυλίων για την 
υλοποίηση της Δράσης FIRETOURIS στα πλαίσια του 
Προγράμματος INTERREG III C EAST.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

4. Την υπ’ αριθμ. 5185/20.6.2007 απόφασή μας με την 
οποία καθορίσθηκε ο αριθμός των προσώπων που θα 
απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από την Ν.Α. 
Ροδόπης−Έβρου/Κεντρική Υπηρεσία για την υλοποίηση 
της Δράσης FIRETOURIS στα πλαίσια του Προγράμμα−
τος INTERREG III C EAST.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/504/20905/25.10.2007 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμ−
ματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, 
Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού. Με την οποία η 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) αποφασίζει την ανάκληση της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/293/29530/1.6.2007 εγκριτική 
απόφαση διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους 
χορηγήθηκε η έγκριση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 5185/20.6.2007 απόφαση 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε 
η έγκριση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 23 Νοεμβρίου 2007

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 196 (7)
Τροποποίηση: α. Της υπ’ αριθμ. 16136/22.8.2005 απόφα−

σης (ΦΕΚ Β΄ 1164/22.8.2005) «Όργανα Διοίκησης, Ορ−
γάνωση, τρόπος λειτουργίας και διαδικασία κάλυψης 
των πόρων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλή−
λων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Εθνικού Τυπογραφείου, Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των 
ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ, καθώς και κάθε αναγκαίας λε−
πτομέρειας για την υλοποίηση του άρθρου 18 του 
ν. 3345/2005» και
β. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/17499/14.9.2005 απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 1292/14.9.2005) «Ορισμός Προέδρου και μελών Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας 
Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικού Τυπογραφείου, 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί−
κησης, των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 

Α΄ 138).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 

Α΄ 154, με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στον ν. 
1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), για τον έλεγχο των δαπανών, που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16136/22.8.2005 από−
φασης (ΦΕΚ Β΄ 1164/22.8.2005) «Όργανα Διοίκησης, Ορ−
γάνωση, τρόπος λειτουργίας και διαδικασία κάλυψης 
των πόρων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Εθνικού Τυπογραφείου, Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των ΤΕΔΚ και 
της ΚΕΔΚΕ, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας 
για την υλοποίηση του άρθρου 18 του ν. 3345/2005».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/17499/14.9.2005 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1292/14.9.2005) «Ορισμός Προέδρου 



5018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02004371303080008*

και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλλη−
λοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικού Τυπο−
γραφείου, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ».

5. Το υπ’ αριθμ. 4/7.3.2008 έγγραφο του Συλλόγου Ερ−
γαζομένων στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την από 7.3.2008 επιστολή του Προέδρου του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλ−
λήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Εθνικού Τυπογραφείου, Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των 
ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ.

7. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση των υπ’ 
αριθμ. 16136/22.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1164/22.8.2005) και 
ΔΙΔΚ/17499/14.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1292/14.9.2005) αποφάσε−
ων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε, τροποποιούμε:

α. Την υπ’ αριθμ. 16136/22.8.2005 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 
1164/22.8.2005) «Όργανα Διοίκησης, Οργάνωση, τρόπος 
λειτουργίας και διαδικασία κάλυψης των πόρων του Τα−
μείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικού 
Τυπογραφείου, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης, των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ, καθώς 
και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την υλοποίηση 
του άρθρου 18 του ν. 3345/2005», ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6, προ−
στίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «τα οποία έχουν την 
υπαλληλική ιδιότητα»

2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 6, προστίθεται 
παράγραφος 8, ως ακολούθως: «8. Τα αποθεματικά του 
Ταμείου σε καμμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαί−

νουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 
€) Ευρώ»

3. Λόγω της ανωτέρω προσθήκης οι παράγραφοι 8 
και 9 του άρθρου 6, αναριθμούνται σε 9 και 10 αντί−
στοιχα και

β. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/17499/14.9.2005 απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 1292/14.9.2005) «Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλ−
λήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Εθνικού Τυπογραφείου, Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης των 
ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ», ως προς το εδάφιο (ε) αυτής, ως 
εξής: ε) Χρήστος Φαρμάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εργαζομένων στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοί−
κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, με 
αναπληρωτή τον Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο Γενικό Γραμ−
ματέα στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

    Στην υπ’ αριθμ. 1072/2008 απόφαση του Νομάρχη 
Αχαΐας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 242/2008 δι−
ορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «…Ανδρικοπούλου…»
Στο ορθό: «…Ανδριακοπούλου…».

  (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας)  
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