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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/13/9650 (1)
 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το έτος 2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του

Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας−Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010) καθώς και του άρθρου 11 
παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν,

2. Το Π.δ. 24/27−1−15 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

4. Τις διατάξεις της παρ.21 του άρθρου ενάτου του 
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14−3−12) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη−
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας−Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010) καθώς και του άρθρου 11 
παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν,

6. Την απόφαση Υ95/20−2−2015(ΦΕΚ 299/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κα−
τρούγκαλο»,

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

8. Το υπ’ αριθμ. 221.10−3/2015 αρ. σχ. 3382/02−4−2015 
έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος του Υπουρ−
γείου Οικονομίας,Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονο−
μίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το έτος 
2015, ως εξής:

− Εκατόν Δέκα (110) Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ. σύμφωνα με την αριθμ. σχεδ. 5508/23−5−2014 από−
φαση Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού 
Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.(αν−
δρών−γυναικών)έτους 2014» (ΦΕΚ 7, Τεύχος Προκηρύ−
ξεων ΑΣΕΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
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    Αριθμ. οικ. 7047 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116070/07.02.08 κοινής 

υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων με θέμα «Συγκρότηση Επιτρο−
πής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 
437/Β/13.3.08), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
οικ.177224/31.3.2010 (ΦΕΚ 463/τ.Β΄/19.4.2010), υπ’ αριθμ.
οικ.178138/4.5.2010 (ΦΕΚ689/τ.Β΄/21.5.2010)και υπ’ αριθμ. 
οικ. 167992/03.05.2011(ΦΕΚ 1097/τ.Β΄/02.06.2011) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις. 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22−04−2005).

β) το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/03.12.2007) «Διαχείρι−
ση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ιδίως το 
άρθρο 12 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τo άρθρο 1 
της ΠΝΠ (ΦΕΚ 246/τ.Α΄/12.12.2012) που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/28.2.2013).

γ) Το Ν. 4314/2014 «A. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).

δ) Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20/2015) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ε) Το Π.δ. 25/2015 (Α΄21/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

στ) Την υπ’ αριθμ. 34686/27.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διορισμός μετακλητής 
Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι−
σης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ 178/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27.03.2015)

ζ) του Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/14.1.2002) «Εκτέλεση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση 
των αντίστοιχων πόρων».

2. 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 Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

3. Την με αριθμό Ε (2007) 5442/05.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής των ΕΚ που αφορά στην έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007−2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε 
με τις Ε (2011) 6975 τελικό/04.10.2011 και C(2012) 9519 
τελικό/11.12.2012 και C(2013) 8756 τελικό/4.12.2013 απο−
φάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 167992/03.05.2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
οικ.177224/31.3.2010 (ΦΕΚ 463/τ.Β΄/19.4.2010) κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 116070/7.2.08 (ΦΕΚ 437/Β/13.3.08)» κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Ν. 3614/2007», και της υπ’ αριθμ. οικ. 178138/4.5.2010 (ΦΕΚ 
689/τ.Β΄/21.5.2010) τροποποίησης αυτής” (ΦΕΚ 1097/τ.
Β΄/02.06.2011).

5. Την με αρ. πρωτ. οικ. 6440/12.05.2015 σύμφωνη γνώμη 
του Τομέα «Περιβάλλον» (τ.ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ)της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Πε−
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την τροποποίηση 
της με αρ. πρωτ. οικ. 167992/03.05.2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116070/07.02.08 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακο−
λούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 437/Β/13.3.08), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 177224/31.3.2010 (ΦΕΚ 463/
τ.Β΄/19.4.2010), υπ’ αριθμ. οικ. 178138/4.5.2010 (ΦΕΚ 689/
τ.Β΄/21.5.2010) και υπ’ αριθμ. οικ. 167992/03.05.2011 (ΦΕΚ 1097/
τ.Β΄/02.06.2011) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Κατά τα 
λοιπά η υπ’ αριθμ. οικ. 116070/07.02.08 κοινή υπουργική 
απόφαση ισχύει ως έχει και παρατίθεται κωδικοποιη−
μένη ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙ−
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος 
εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος με αναπληρωτή του τoν Αναπληρω−
τή Προϊστάμενο του Τομέα «Περιβάλλον» της Ειδικής 
Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδο−
μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014−2020».

ΙΙ. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007−2013»με δικαίωμα ψήφου είναι:

α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

1. O Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα «Περι−
βάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι−
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χειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014−2020».

2. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 
(ΕΑΣ).

3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστο−
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων.

β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ.

4. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Επενδύσεων−ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

5. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού.

6. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

7. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

8. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας.

10. Εκπρόσωπος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλ−
λοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

11. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλο−
ντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας.

13. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχε−
διασμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας.

15 Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας.

16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής).

17. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

18. Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και 
Αειφόρου Ανάπτυξης.

19. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
20. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
21. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ). 
22. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας «για την Κοι−

νωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία».

23. Εκπρόσωπος της επιτροπής για το συντονισμό του 
προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματο−
δοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 
17 του Ν. 3614/07.

24. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευ−
ρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

25. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014−2020».

26. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας.

27. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας» 

28. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού.

29. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

30. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης

31. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη. 

32. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
32. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
32. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ−

λάδας (ΚΕΔΕ).
δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
36. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
37. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα−

τών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
38. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα−

νιών (ΣΕΒ).
39. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής (ΟΚΕ).
40. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−

δος (ΤΕΕ).
41. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
42. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδος (ΟΕΕ).
43. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ−

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
44. Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 

Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), 
45. Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογι−

κών Οργανώσεων (ΠΑΝ−ΔΟΙΚΟ).
46. Εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση 

(W.W.F.) – ΕΛΛΑΣ.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρη−

σιακού Προγράμματος « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007−2013» συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος του Εθνικού Συντονιστή για τη κατα−
πολέμηση της διαφθοράς.
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3. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

4. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα: 

Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πο−
λιτικής 

Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος
5. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−

σεων.
6. Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ.
7. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών – 

γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
8. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων 

Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) 
9. Εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης−Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ)
IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε−

ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσω−
πείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγρά−
φως και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει−
φόρος Ανάπτυξη» 2014−2020 τον εκπρόσωπό του και 
τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή 
πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 
κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου.

Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωματικού 
μέλους σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης, δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρό−
σωπο για συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργεί−
ων, των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.

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 2007−2013». 

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 προ−
βλεπόμενα 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 Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007−2013», καθώς και για τυχόν σχετικά 
σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή μετά 
την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τμή−
ματός 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 Ταμείων. 

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 τον Τομέα «Περιβάλλον» της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφο−
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 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.
Ο Τομέας«Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−

χείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ−ΥΜΕΠΕΡΑΑ) παρέχει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέ−
τρων.

Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗ 2007−2013» 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 του Τομέα 
«Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά−
πτυξη».
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Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη Το−
μέα «Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της 
η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ−
γίας της.

Ο Τομέας«Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει−
φόρος Ανάπτυξη» είναι αρμόδιος για την προετοιμασία 
της απαραίτητης 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 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ 2007−2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

   Αθήνα, 21 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 9445 (3)
Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο 

του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει καθώς 
και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού με αριθ. 
883/2006 και 885/2006.

2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013» 
(CCI No 2007GR06RPO001), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, 
καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν 
τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφα−
σης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 79−85 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α 247).

5. Τα άρθρα 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη−
κε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ΄/
22−4−2007).

6. Το Π.Δ 107/2014 (ΦΕΚ 174/28−08−2014 τ.Α ) σχετικά με 
τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του 
Νόμου 4305/2014(ΦΕΚ 237/31−10−2014 τ.Α).

7. To Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα το 
άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 10 παρ. 22 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α72010).

8. Το Ν. 2860/2000 (Α΄ 251) «Διαχείριση, παρακολούθη−
ση και έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» με τον οποίο συστήνεται η Διαχειριστική 
Αρχή και τη με αριθ. πρωτ. 399570/10−11−2001 (Β΄ 1363) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωρ−
γίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού 
και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γεωργίας», όπως 
συμπληρώθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 229920/20−2−2002 
(Β΄ 233) και 222822/6−5−2003 (Β΄ 592) όμοιες και όπως 
έχει μετονομαστεί σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014−2020». με το 
Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/23−12−2014 τ.Α).

9. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ/20/Α/27−1−2015) για την σύσταση 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας.

10. Την Υ103/2−3−2015 (ΦΕΚ 309/Β/2−3−2015) απόφαση για 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου.

11. Την αριθ. 401/10−3−2010 (ΦΕΚ 355/Β/2010) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση 
LEADER» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την αριθ. 1577/10−7−2010 Υπουργική απόφαση «Λεπτο−
μέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του 
Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελ−
λάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Την με αριθ. 2049/20−04−11 (ΦΕΚ 1183/Β/09.06.2011) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συ−
στήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Την υπ’ αριθ. 5807/29−6−2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκρι−
ση τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER κα−
τόπιν ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του Άξονα 4 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013 (ΠΑΑ) και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας 
Δαπάνης» όπως τροποποιήθηκε με την 5954/2−7−2009 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων και συμπληρώθηκε με την 155/5−2−2010 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

15. Τις υπ’ αριθμ. 15340/31−10−2012 (ΦΕΚ Β/3081/22−11−
2012), 19140/26−9−2014 (ΦΕΚ Β/3028/10−11−2014), 21322/23−
10−2014 (ΦΕΚ Β/3028/10−11−2014), 25200/9−12−2014 (ΦΕΚ 
Β/3405/18−12−2014), 27458/31−12−2014 (ΦΕΚ/Β/68/16−1−2015) 
και 8078/4−5−2015 (ΦΕΚ/Β/884/19−5−2015) υπουργικές απο−
φάσεις για την έγκριση κατανομής πιστώσεων Δημόσιας 
Δαπάνης, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ), 
αποφασίζει:
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Την έγκριση κατανομής πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ), με βάση τις αιτήσεις των Ομάδων Τοπικής Δράσης:

A/A ΦΟΡΕΑΣ (ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε euro)

1. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 345.000,00

2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1.500.000,00

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 2.000.000,00

4. ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1.200.000,00

Η παραπάνω έγκριση πιστώσεων αφοράν αποκλειστικά και μόνο το μέτρο 41 του αντίστοιχου τοπικού προ−
γράμματος της ΟΤΔ. Από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στο Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπ’ αριθμ. 5807/29−6−2009 και 5954/2−7−2009 τροποποίησή της, η 155/5−2−2010 συμπλή−
ρωση της, καθώς και οι 15340/31−10−2012 (ΦΕΚ Β/3081/22−11−2012), 19140/26−9−2014 (ΦΕΚ Β/3028/10−11−2014), 21322/23−
10−2014 (ΦΕΚ Β/3028/10−11−2014), 25200/9−12−2014 (ΦΕΚ Β/3405/18−12−2014), 27458/31−12−2014 (ΦΕΚ/Β/68/16−1−2015) και 
8078/4−5−2015 (ΦΕΚ/Β/884/19−5−2015) υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F

    Αριθμ. πράξης 90 (4)
΄Ιδρυση Εργαστηρίου «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και 

Διαμεσολάβηση» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3 και 80 παρ. 5α) 

του Ν. 4009/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1(γ) του Ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/

τ.Α΄).
4. Το από 5/5/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 

Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας (συνεδρίαση 
8/12/2014).

5. Το από 23/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυ−
χολογίας (συνεδρίαση 7/4/2015).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου 8. Την από 6/5/2015 απόφαση της 
Συγκλήτου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
η ίδρυση Εργαστηρίου «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη 

και Διαμεσολάβηση» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστη−
μίου ιδρύεται Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύ−

νη και Διαμεσολάβηση (Α.Δ.ΔΙ.)−Restorative Justice and 
Mediation», το οποίο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα 
της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και της Εγκληματο−
λογίας, της Σωφρονιστικής, της Απονομής Δικαιοσύνης, 
της Ειρηνικής Επίλυσης Συγκρούσεων, της Διαμεσο−
λάβησης και των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των 
συγκρούσεων εντός και εκτός των συστημάτων απο−
νομής δικαιοσύνης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Μελέτης και Έρευνας

Το Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Δια−
μεσολάβηση» δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

1. Την κοινωνική έρευνα των σύγχρονων κοινωνικών 
προβλημάτων, τη μελέτη, την εκπαίδευση και την εφαρ−
μογή των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των συγκρού−
σεων και την προώθηση της Αποκαταστατικής δικαιο−
σύνης εν γένει.

2. Την έρευνα, εκπαίδευση, εφαρμογή και προώθηση 
των εφαρμοσμένων πρακτικών της Αποκαταστατικής 
Δικαιοσύνης σε όλες τις μορφές, όπως διαμεσολάβη−
ση, συνεδρίες, κύκλοι, κ.ά., με στόχο την επίλυση των 
συγκρούσεων σε κοινωνικό, εργασιακό, νομικό, εκπαι−
δευτικό πλαίσιο.

3. Την προώθηση των εναλλακτικών μέσων ειρηνι−
κής επίλυσης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβη−
σης, των συνεδριών (conferences) στην εξωδικαστι−
κή επίλυση των διαφορών και την αποκαταστατική 
δικαιοσύνη.

4. Τη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και του 
επίσημου κοινωνικού ελέγχου, την αξιολόγηση των πο−
λιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του, με στόχο την 
προώθηση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και την 
αντεγκληματική πολιτική.

5. Τη μελέτη, έρευνα, εκπαίδευση και εφαρμογή της 
διαμεσολάβησης σε όλες τις μορφές: οικογενειακή, σχο−
λική, αστική, εργασιακή, νομική, δικαστηριακή.
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6. Γενικά, την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής 
πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στον τομέα της 
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και της Διαμεσολάβη−
σης, που μπορεί:

α. να διευκολύνει το έργο του Τμήματος Κοινωνιολογί−
ας, της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
και Ψυχολογίας και του Πανεπιστημίου εν γένει,

β. να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της 
επιστημονικής έρευνας με τις εφαρμοσμένες στρατη−
γικές, πρακτικές και πολιτικές, καθώς και τη σύνδεση 
του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία.

7. Τη συνεργασία με τα ερευνητικά ή πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, Κέντρα και φορείς στην Ελλάδα και το εξω−
τερικό που ασχολούνται με ανάλογα θέματα.

8. Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπη−
ρεσιών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα σε 
θέματα που αφορούν την Αποκαταστατική δικαιοσύνη, τη 
διαμεσολάβηση και την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων 
σε όλα τα πεδία εφαρμογής τους, καθώς και την πρό−
ληψη και αντιμετώπιση της βίας σε όλες τις μορφές της.

9. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Εργαστήριο 
μπορεί να συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, να 
προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό, να εκπονεί 
ερευνητικά προγράμματα, να οργανώνει συνέδρια και 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, να εκδίδει βιβλία ή 
περιοδικά και να αναπτύσσει κάθε άλλη νόμιμη δρα−
στηριότητα σχετική με τους σκοπούς του, να συντονίζει 
ομάδες εθελοντών φοιτητών του Πανεπιστημίου κ.α.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των εκπαιδευτικών αναγκών, στα γνωστικά αντι−
κείμενα του Εργαστηρίου και την παροχή τεχνογνωσίας 
και εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση και την αποκατα−
στατική δικαιοσύνη.

2. Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με τη 
συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδα−
κτόρων καθώς και ειδικευμένων επιστημόνων.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.

4. Την πραγματοποίηση έντυπων ή/και ηλεκτρονικών 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

5. Τη συνεργασία με άλλα Τμήματα του Παντείου Πα−
νεπιστημίου, άλλα συναφή ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και κάθε άλλο 
φορέα, που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησης του 
Εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

6. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 
κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄53).

7. Την ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων, των οποίων 
το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης 
για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 4
Μέσα

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το Εργα−
στήριο Α.Δ.ΔΙ.:

1. Διεξάγει επιστημονικές έρευνες και μελέτες
2. Εποπτεύει την εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακών 

και προπτυχιακών φοιτητών σε θέματα της επιστημο−
νικής αρμοδιότητας του. Η εποπτεία αυτή μπορεί να 
γίνεται αυτοτελώς ή σε συσχετισμό με την εκτέλεση 
επιμέρους ερευνητικού έργου που επιτελείται στο πλαί−
σιο έρευνας του Εργαστηρίου, στην οποία συμμετέχει 
ο φοιτητής.

3. Οργανώνει σεμινάρια και μαθήματα για υποψήφιους 
διδάκτορες, καθώς και για μεταπτυχιακούς και προπτυ−
χιακούς φοιτητές.

4. Οργανώνει και υλοποιεί την εκπαίδευση των ενδι−
αφερομένων σε προγράμματα και τεχνικές ειρηνικής 
επίλυσης των συγκρούσεων, διαμεσολάβησης, κύκλων, 
συνεδριών και άλλων πρακτικών που στοχεύουν στην 
προώθηση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης.

5. Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, 
ημερίδες, συνέδρια, κύκλους ελεύθερων μαθημάτων και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση.

6. Οργανώνει κύκλους μαθημάτων, σεμινάρια κ.λπ. για 
την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση στελεχών σε θέματα 
αρμοδιότητας του.

7. Παράγει κάθε είδους εκπαιδευτικό και εποπτικό 
υλικό σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητας του 
και του επιστημονικού προσωπικού του.

8. Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά 
και εν γένει επιστημονικά Ιδρύματα, καθώς και άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

9. Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη, αρχεία 
οποιασδήποτε νόμιμης μορφής, τράπεζες δεδομένων, 
κ.λπ. για τη στήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του.

10. Πραγματοποιεί επιστημονικές εκδόσεις και δημο−
σιεύσεις, παραγωγές ραδιοφωνικών και/ή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ταινιών κ.λπ. σε θέματα επιστημονικής 
αρμοδιότητας του και του επιστημονικού του προσω−
πικού.

11. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο της 
αρμοδιότητάς του.

12. Μισθώνει χώρους για την εγκατάσταση των υπη−
ρεσιών και αποκτά την απαραίτητη για τη λειτουργία 
του υλικοτεχνική υποδομή.

13. Αναλαμβάνει κάθε άλλη πρόσφορη−και μέσα στα 
πλαίσια της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογί−
ας−πρωτοβουλία και ενέργεια για την πραγματοποίηση 
των σκοπών του.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Δι−
αμεσολάβηση» διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος ΔΕΠ 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, 
στη βαθμίδα του Καθηγητή με εγνωσμένη διεθνή επι−
στημονική εμπειρία στον τομέα της Αποκαταστατικής 
Δικαιοσύνης και των πεδίων δραστηριοποίησης του 
Εργαστηρίου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
2 του παρόντος), ο οποίος εκλέγεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982. Με την ίδια 
διαδικασία εκλέγεται και Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Εργαστηρίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθυντή σε 
περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων 
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του και σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά από γραπτή 
εξουσιοδότηση του. Η θητεία του Διευθυντή και του 
Αναπληρωτή Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι τριετής 
και μπορεί να ανανεώνεται.

Άρθρο 6
Λειτουργία

1. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, σύμ−
φωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, ο Διευ−
θυντής εγκρίνει, ύστερα από τις σχετικές προτάσεις, τα 
προγράμματα και τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το 
Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνη−
τικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

2. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ορίζεται από τον 
Διευθυντή, ύστερα από γνώμη των μελών ΔΕΠ του 
Εργαστηρίου, ως Υπεύθυνος του προγράμματος, ένα 
από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ειδικότητα του ή τη συμβολή του στη σύναψη του προ−
γράμματος αυτού.

3. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
είναι δυνατή η απασχόληση και συνεργασία με ειδι−
κούς επιστήμονες, επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές, 
διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς 
σχετικούς με τις ερευνητικές, διδακτικές και άλλες 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

4. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο−
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό 
του και τους ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνη−
τικά προγράμματα και τη λοιπή δραστηριότητά του.

5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ 
τη διοικητική εποπτεία και σε ΕΤΕΠ τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου

1. Στο χώρο του Εργαστηρίου λειτουργεί βιβλιοθήκη, 
με εξειδικευμένα περιοδικά και εκδόσεις, που συγκρο−
τείται από δωρεές ή αγορές βιβλίων.

2. Η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλους τους 
ερευνητές, αλλά είναι δανειστική μόνο για τα μέλη του 
Εργαστηρίου.

3. Η Γραμματεία του Εργαστηρίου μεριμνά για τη 
λειτουργία της βιβλιοθήκης και την τήρηση αρχείου 
εισερχομένων και εξερχόμενων βιβλίων.

Άρθρο 8
Πόροι

1. Πόροι του Εργαστηρίου «Αποκαταστατική Δικαιο−
σύνη και Διαμεσολάβηση» είναι κάθε είδους επιχορη−
γήσεις, εισφορές και δωρεές, καθώς και τα έσοδα από 
τις δραστηριότητές του.

2. Οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές, χο−
ρηγίες και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση για τους σκο−
πούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν περιέχουν διατάξεις 
που αντιβαίνουν στην αποστολή του Εργαστηρίου.

3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

4. Οι κάθε είδους χορηγίες και επιχορηγήσεις από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 
για την επίτευξη των σκοπών του Εργαστηρίου.

5. Η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνητι−
κών προγραμμάτων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς 
φορείς.

6. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος που δεν θα επιβαρύνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 9
Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων−εξερχόμενων
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
ε) Κατάλογος ερευνητικών προγραμμάτων
στ) Κατάλογος εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού 

έργου και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από τη 
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λει−
τουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Χώρος Εγκατάστασης

1. Σε ειδικό χώρο που θα παραχωρηθεί από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα στο 
κτίριο ΔΕΣΚΟΙ, Λαγουμιτζή 22 και Χ. Τρικούπη, Καλλιθέα, 
στον 1° όροφο.

2. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου 
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το 
ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Άρθρο 11
Ωράριο Λειτουργίας

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή του, 
μετά από πρόταση των μελών ΔΕΠ.

2. Η απασχόληση των ειδικών επιστημόνων, επισκε−
πτών καθηγητών, διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοι−
τητών καθορίζεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, 
σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
και τους όρους εργασίας τους.

Άρθρο 12
Λογότυπο Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί λογότυπο στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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