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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(1)
Με την αριθμ. 456/29−12−2010 κοινή απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Επικρα−
τείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 55−57 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) όπως
ισχύει, αποσπάται, από 1.12.2010, η Αντωνία Στάθη του
Σωτηρίου, Διοικητική Γραμματέας Α΄ του Υπουργείου
Εξωτερικών, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού
Επικρατείας, Χαράλαμπου Παμπούκη, σε θέση Διευ−
θυντή, με βαθμό Α΄ και με μισθολογικό κλιμάκιο 1ο
κατηγορίας ΠΕ.
Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι−
δόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων της
αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 5226/31−12−2010).
Με την αριθμ. 446/16−12−2010 κοινή απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, και του Υπουργού Επικρα−
τείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 55−57 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) όπως
ισχύει, αποσπάται, από 16.12.2010, η Ελένη Μακρυπί−
δη του Αλεξάνδρου, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουρ−
γού Επικρατείας, Χαράλαμπου Παμπούκη, σε θέση
μετακλητού υπαλλήλου με μισθολογικό κλιμάκιο 14ο
κατηγορίας ΠΕ.

(2)
Αριθμ. Α3−3190
Παράταση της θητείας της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων
που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Γενική Γραμματεία
Εμπορίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.
98/Α/2005)».
2. Το Ν.Δ. 96/73, ιδίως το άρθρο 17 παρ. 3, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 784/78, το Ν. 1316/83 (Φ.Ε.Κ.
3/Α/11.1.1983) και το Ν. 1965/91 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/29.9.1991), το
Ν. 1969/91 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30.10.1991), το Ν. 2992/02 (Φ.Ε.Κ.
54/Α/20.03.02) και το Ν. 3408/05 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/4.11.05).
3. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
4. Του Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1−2−96) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/04 (Φ.Ε.Κ.
85/Α/04).
5. Το Π.Δ. 122/04 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/17.3.04) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού».
6. Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/18−3−96) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
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7. Το Ν. 1884/90 και την με αριθμ. ΚΝΠΙΔ/Φ.48/22/ΟΙΚ
35808/23.10.1990 εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβερνήσεως.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/
7−10−2009).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ.
154/Α/2010).
10. Την υπ’ αριθμ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/10 κοινή υπουργική
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας Κων/νο Ρόβλια» (Φ.Ε.Κ. 1642/
Β/2010).
11. Το Ν. 2026/92, άρθρο 4 παράγραφος 1 (Φ.Ε.Κ. 43/
Α/23.3.1992) περί θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού
της Δημόσιας Διοίκησης.
12. Το Ν. 3408/05, Άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/4.11.2005).
13. Το Ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/06.08.04) «Θέματα Δη−
μόσιας Διοίκησης».
14. Την με αριθμ. Πρωτ. Α3−715/09 (Φ.Ε.Κ./64/ΥΟΔΔ/
18.2.09) απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής Τι−
μών Φαρμάκων που λειτουργεί στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης − Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τα έτη
2009−2010.
15. Την με αριθμ. Πρωτ. Α3−491/01−03−2010 (ΦΕΚ 91/
ΥΟΔΔ/15.3.09) «Απόφαση Αντικατάστασης Προέδρου
και Μέλους της απόφασης Α3−715/09 “Ορισμός μελών
Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων”».
16. Την με αριθμ. πρωτ. Β1 −7447/3 10−11−2009 απόφα−
ση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Τοποθέτηση − Μετακίνηση Προϊσταμένων
Δ/νσεων και Τμημάτων − Μετακινήσεις υπαλλήλων −
παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Τμη−
μάτων».
17. Την με αριθμ. πρωτ. Β1 −622/2−2−2010 απόφαση της
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων Τμημάτων και
άρση παράλληλης άσκησης καθηκόντων».
18. Την με αριθμ. πρωτ. 3137/03−12−2010 Παραίτηση της
Αθηνάς Λινού από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής
Τιμών Φαρμάκων.
19. Την με αριθμ. πρωτ. Α3−3099/14−12−2010 (ΦΕΚ 339/
ΥΟΔΔ/14.12.10) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Αντικατάστα−
σης Προέδρου της απόφασης Α3−491/2010 «Αντικατά−
σταση Προέδρου και Μέλους της απόφασης Α3−715/09
“Ορισμός μελών Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων”», αποφα−
σίζουμε:
1. Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Α3−715/12−02−2009
απόφαση περί ορισμού μελών της Επιτροπής Τιμών
Φαρμάκων για τα έτη 2009−2010, όπως αυτή έχει τρο−
ποποιηθεί με τη με αριθμ. πρωτ. Α3−491/01−03−2010
απόφαση περί Αντικατάστασης Προέδρου και Μέλους
της απόφασης Α3−715/09 “Ορισμός μελών Επιτροπής
Τιμών Φαρμάκων”» και με τη με αριθμ. πρωτ. Α3−3099/
14−12−2010 απόφαση περί Αντικατάστασης Προέδρου
της απόφασης Α3−491/2010 «Αντικατάσταση Προέ−

δρου και Μέλους της απόφασης Α3−715/09 “Ορισμός
μελών Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων”» και παρατείνουμε
τη θητεία της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων μέχρι την
31−03−2011.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. Α3−715/
12−02−2009 απόφαση, ως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(3)
Αριθμ. 11820
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Έρ−
γου (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη βάσης
και δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας σχεδίασης
ανάπτυξης και αξιολόγησης, εκπαιδευτικών σεναρίων
για την Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» των Αξό−
νων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιό−
τητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», «Ανα−
βάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθη−
ση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου» & «Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμά−
τωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»), του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3027/2002, άρθρο 6 (Φ.Ε.Κ. 152/Α) περί «Ρύθμι−
σης θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης
εκπαίδευσης και άλλων διατάξεων», παράγραφος 1, εδά−
φια α΄ και γ΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και
συγκεκριμένα το άρθρο 4 παράγραφος 3.
2. Το Ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251/Α) «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Το Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το Ν. 3840/2010 (Φ.Ε.Κ. 53/Α)
4. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δια−
δικασίας και άλλες διατάξεις», άρθ. 13,επ. (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄).
5. Το N. 1566/1985 (Α 167) «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2413/96 (Φ.Ε.K.
124 Α΄/17−6−96) περί συστάσεων Ειδικού Λογαριασμού
της Ε.Υ.Ε., σε αντικατάσταση του Ν. 2233/94, αρθ. 2,
παρ. 10, εδ. Γ (Φ.Ε.Κ. 141/Α/31−8−94) όπως συμπληρώθηκαν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν. 2341/95
(Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/6−10−1995) και παρ. 9Β του άρθ. 1 του
Ν. 2942/01 (Φ.Ε.Κ. 202/τ.Α΄/2001).
7. Tο N. 3833/2010 (Α 40) «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης».
8. Το Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/6−7−2005) «Συστηματο−
ποίηση της διά βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» και
συγκεκριμένα το άρθρο 14 παράγραφος 4.
9. Την ΚΥΑ 20087/2008 (Φ.Ε.Κ. 266/τ.Β/31−12−2008)
«Τροποποίηση της ΚΥΑ 10756/2002 (Φ.Ε.Κ. 1343/τ.Β/
16−10−2002) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμο−
γής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ» όπως ισχύει, με
σκοπό την αναδιάρθρωση της σύμφωνα με το εδ. ζ της
παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3614 όπως ισχύει.
10. Τη με αρ. πρωτ. 2876/7−10−2009 απόφαση (Φ.Ε.Κ.
2234/τ.Β΄/7−10−2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» με την
οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων».
11. Την κοινή υπουργική απόφαση 329/2005 (Φ.Ε.Κ.
210/Β) που αφορά στη σύσταση και τη λειτουργία του
Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ, όπως ισχύει.
12. Την υπ’ αριθ. 141/2004 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.
269Β) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογα−
ριασμού στο ΥΠΕΠΘ», όπως ισχύει.
13. Την υπ’ αρ. Φ908/147802/Η/30−11−2009 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.
508/ΥΟΔΔ./02−12−2009) περί διορισμού του Βασιλείου
Κουλαϊδή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
(ΥΠΔΒΜΘ).
14. Την υπ’ αριθμ. 160443/18−12−2009 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2540/
τ.Β΄/29−12−2009) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ.
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.
15. Το με αρ. πρωτ. 33/05−01−2009 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» του Υπ.Ε.Π.Θ. περί επιβεβαίωσης διαχειρι−
στικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική
περίοδο.
16. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 14775/30−9−2010
(Αρ. Πρωτ. ΕΥΕΕΔ 7713/7−10−2010) απόφαση Ένταξης
της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη βάσης και δημιουργία
πρωτότυπης μεθοδολογίας σχεδίασης ανάπτυξης και
αξιολόγησης, εκπαιδευτικών σεναρίων για την Α΄/θμια
και Β΄/θμια εκπαίδευση» στο πλαίσιο των αξόνων προ−
τεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», όπως ισχύει σήμερα.
17. Τη με αρ. πρωτ. 3018/10−06−2010, απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων για τον ορισμό Υπευθύνου Έργου της
Πράξης «Ανάπτυξη βάσης και δημιουργία πρωτότυπης
μεθοδολογίας σχεδίασης ανάπτυξης και αξιολόγησης,
εκπαιδευτικών σεναρίων για την Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια
εκπαίδευση» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας
1, 2 και 3 («Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευ−
σης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις
8 Περιφέρειες Σύγκλισης», «Αναβάθμιση της ποιότητας
της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσω−
μάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και
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«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προ−
ώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου» αντίστοιχα) του ΕΠ «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση».
18. Την ανάγκη για την κατάρτιση οδηγού υλοποίησης
και εφαρμογής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της ανωτέρω Πράξης, την κατάρτιση των αποφάσεων
υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων, το σχεδιασμό των
Υποέργων, τον έλεγχο και την παρακολούθηση προ−
όδου της Πράξης, τη παραλαβή των Παραδοτέων και
τη διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησής της.
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη της οποίας το ύψος θα προσδιοριστεί με την
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως προβλέ−
πεται στην παράγραφο 2του άρθρου 7 του ν. 3833/2010
και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Πράξης
(Κωδικός ΣΑΕ 2010ΣΕ04580300) και ότι το κόστος της
συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρημα−
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού
του Έργου (ΕΣΕ) για το ανωτέρω έργο, με έργο την
παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης των επιμέρους
φάσεων του Έργου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ολο−
κληρωμένη, λειτουργική υλοποίηση του έργου καθώς
και η άρτια παράδοση των τελικών παραδοτέων καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
2. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Μεράκος Λάζαρος του Φώτη με Α.Δ.Τ.
Σ045247, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών
Τακτικά Μέλη:
α) Νικητάκος Νικήτας του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Χ636926,
Καθηγητής Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του
τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
β) Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 590522, Προϊστάμενος του Γραφείου «Κοινωνία της
Πληροφορίας», αποσπασμένος εκπ/κός κλάδου ΠΕ19
στην ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ
γ) Βουτσινάκης Κωνσταντίνος του Αναστασίου με Α.Δ.Τ.
AI 601010, Προϊστάμενος του Γραφείου Δικτυακής Πύλης
του ΥΠΔΒΜΘ αποσπασμένος εκπ/κός κλάδου ΠΕ70.
δ) Πανταζής Αθανάσιος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.
ΑΕ 105736, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 αποσπασμένος
στην ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ.
Ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ορίζονται
κατά αντιστοιχία τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Μπόλης Σπυρίδων του Βασιλείου με Α.Δ.Τ.
Λ171124, Τεχνικός Υπεύθυνος του Κέντρου Λειτουργίας
και Διαχείρισης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη:
α) Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος του Προδρόμου, με
Α.Δ.Τ. Ξ 371840, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
β) Βουτσινάς Νικόλαος του Προδρόμου με Α.Δ.Τ.
ΑΕ 512379, Πληροφορικός Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

2724

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

γ) Πασσάς Νικόλαος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ060033,
Μηχανικός Η/Υ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών.
δ) Καραμπίνης Αναστάσιος του Θωμά με Α.Δ.Τ.
Σ 692422, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 αποσπασμένος
στην ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ
Καθήκοντα γραμματέα θα ασκήσει η Ηλιάδου Βασι−
λική του Αποστόλου με Α.Δ.Τ. Ξ 647633, εκπαιδευτικός
κλάδου ΠΕ19 αποσπασμένη στην ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ, με
αναπληρωματική την Χυτήρη Φωτεινή του Κωνσταντί−
νου, με Α.Δ.Τ. Ξ 029443, ΔΕ διοικητικός υπάλληλος του
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.
3. Οι αρμοδιότητες και τα παραδοτέα της Επιτρο−
πής Συντονισμού του Έργου (ΕΣΕ) προσδιορίζονται ως
εξής:
Εργασίες
• Προσδιορίζει τους στόχους του Έργου βάσει του
ΤΔΕ και των δεδομένων δεικτών παρακολούθησης με
εξειδίκευση και αναλυτικότερη σύνδεση αυτών με το
φυσικό αντικείμενο του Έργου και εισηγείται σχετικά με
τον ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου του Έργου
και των υποέργων υλοποίησής του, καθώς και για τον
τρόπο, τον τόπο και το χρόνο επίτευξης των στόχων
αυτών.
• Συνεπικουρεί την Ομάδα Έργου και τον Υπεύθυ−
νο Έργου / Υποέργων στην σύνταξη των αποφάσεων
υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων για τα Υποέργα Αυ−
τεπιστασίας και των Τεχνικών Δελτίων των Υποέργων
καθώς και σε κάθε τροποποίηση αυτών.
• Εισηγείται το πρόγραμμα εφαρμογής των δρα−
στηριοτήτων του Έργου, συσχετίζοντας τις κρίσιμες
παραμέτρους όπως ο χρονικός και οικονομικός προ−
γραμματισμός, η περιφερειακή ανάπτυξη του Έργου, η
αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών υποδομών άλλων
έργων με τα οποία το Έργο έχει συνέργεια και συμπλη−
ρωματικότητα, ο εντοπισμός νομικών και λογιστικών
ζητημάτων σε σχέση με τα ισχύοντα για το εκπαιδευ−
τικό προσωπικό κ.ά.
• Παρακολουθεί και σε συνεργασία με την Κεντρι−
κή Επιτροπή Συντονισμού της Πράξης εισηγείται την
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
Έργου, θέτοντας τις αναγκαίες προτεραιότητες και δί−
νοντας έμφαση στις αρχικές ενέργειες – διοικητικές,
ενημερωτικές, διαδικαστικές – οι οποίες απαιτούνται για
την λειτουργία του μηχανισμού υλοποίησης και ελέγχου
του Έργου.
• Εντοπίζει πιθανές αιτίες καθυστέρησης και προ−
γραμματίζει την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς
αποφυγή τους και ιδιαίτερα ως προς τη σχέση των
Υποέργων μεταξύ τους και την αλληλουχία ενεργειών
και παραδοτέων που προκύπτουν από αυτή τη σχέση.
• Εισηγείται τη σύσταση ομάδων εργασίας/επιτρο−
πών που συνεπικουρούν το έργο της και καθορίζει τα
κριτήρια επιλογής των μελών τους.
• Παρακολουθεί τις επιμέρους ομάδες εργασίας/
επιτροπές που συνεπικουρούν το έργο της και έχει
τη δυνατότητα να εισηγείται με την σύμφωνη γνώμη
του Υπευθύνου Έργου και Υποέργων, την αλλαγή της
σύνθεσή τους, σε περίπτωση που κατά την κρίση της
παραστεί ανάγκη κατά την εκτέλεση του έργου ή τη
λειτουργία των ομάδων αυτών.
• Εισηγείται για τις εγκυκλίους οδηγού υλοποίησης
και εφαρμογής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

• Εισηγείται για τη σύσταση Επιτροπών αξιολόγησης,
ενστάσεων κλπ, όπου αυτό απαιτείται.
• Σχεδιάζει και προτείνει τα κριτήρια επιλογής ανα−
δόχου για τη συνολική αξιολόγηση του Έργου.
• Μελετά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και συ−
ντάσσει σχετικές εκθέσεις και πορίσματα.
• Εισηγείται αλλαγές στη μεθοδολογία του Έργου με
βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
• Εισηγείται τις Τεχνικές Προδιαγραφές των διαγωνι−
σμών στις οποίες θα προβεί η ΕΥΕΕΔ κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του Έργου.
• Εισηγείται τις προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλο−
γής των εξωτερικών συνεργατών / Εμπειρογνωμόνων
που θα απασχοληθούν στο Έργο.
• Εισηγείται το αντικείμενο εργασίας και τα παραδο−
τέα των εξωτερικών συνεργατών / Εμπειρογνωμόνων
που θα απασχοληθούν στο Έργο.
• Οργανώνει περιοδικές συναντήσεις ελέγχου της
ροής του Έργου και των υποέργων.
• Παρέχει ένα οργανωμένο αρχείο και σύστημα συλ−
λογής και επεξεργασίας πληροφοριών.
• Επιβεβαιώνει ότι κάθε δραστηριότητα αρχίζει και
τελειώνει σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
• Λειτουργεί ως Επιτροπή Παρακολούθησης και Πα−
ραλαβής (ΕΠΠΕ) του Έργου, ήτοι βεβαιώνει την περαί−
ωση εκάστου Υποέργου και συνολικά του Έργου και
κάνει την οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων
λαμβάνοντας υπόψη, όπου αυτό απαιτείται, τις ειση−
γήσεις των εκάστοτε Εμπειρογνωμόνων ή/και Ομάδων
Εργασίας.
• Η ΕΣΕ σε συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
ή /και τις Ομάδες Εργασίας που θα προτείνει, θα πραγμα−
τοποιήσει την εσωτερική αξιολόγηση του έργου.
• Η ΕΣΕ σε συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμό−
νων ή /και τις Ομάδες Εργασίας που θα προτείνει, θα
πραγματοποιήσει την μετα−ανάλυση των παραχθεισών
μεθοδολογιών (Υπ 2), στην οποία ενδεικτικά περιλαμ−
βάνονται τα εξής:
i) Γενικές αρχές μεθοδολογίας σχεδίασης (πιθανώς
διαφοροποιημένες ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαί−
σιο και τις παιδαγωγικές στοχεύσεις) με παιδαγωγική
τεκμηρίωση και τεκμηρίωση από τις επιμέρους μελέτες
ανά γνωστικό αντικείμενο.
ii) Γενική μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης.
iii) Γενικές μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευτικών σε−
ναρίων.
iv) Ευρείας εφαρμογής εργαλεία αξιολόγησης εκπαι−
δευτικών σεναρίων (άμεσα εφαρμόσιμα από εκπαιδευ−
τικούς της πράξης).
Παραδοτέα
• Σχέδια αποφάσεων Υλοποίησης με χρήση ιδίων μέ−
σων για τα υποέργα αυτεπιστασίας και τροποποιήσεις
αυτών.
• Σχέδια Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και τροποποι−
ήσεις αυτών.
• Σχέδια Χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έρ−
γου.
• Λίστα διοικητικών, ενημερωτικών, διαδικαστικών
ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση
του Έργου.
• Εισηγήσεις για σύσταση ομάδων εργασίας και επι−
τροπών όπου θα αναφέρεται και το προφίλ των μελών
τους.
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• Εισηγήσεις για αλλαγή στη σύσταση και στον τρόπο
λειτουργίας των ομάδων εργασίας και επιτροπών.
• Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού
Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμέ−
νου.
• Τεχνικές Προδιαγραφές διαγωνισμών.
• Εισηγήσεις για προδιαγραφές και κριτήρια επιλογής
εξωτερικών συνεργατών / Εμπειρογνωμόνων.
• Εισηγήσεις για αντικείμενο εργασίας και παραδοτέα
εξωτερικών συνεργατών / Εμπειρογνωμόνων.
• Εκθέσεις Αξιολόγησης.
• Εκθέσεις που θα αφορούν την μετα−ανάλυση των
παραχθεισών μεθοδολογιών (Υπ 2).
• Πρακτικά οριστικής παραλαβής παραδοτέων.
• Πρακτικά περαίωσης Υποέργων.
4. Η Επιτροπή λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλο−
ποίησης του Έργου.
5. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
6. Η Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (ΕΣΕ) ορίζεται
αμειβόμενη. Το κόστος λειτουργίας της βαρύνει το ανω−
τέρω έργο και συγκεκριμένα το Υποέργο 1: ««Επιστη−
μονική και Διοικητική Στήριξη της Πράξης και Δράσεις
Εσωτερικής Αξιολόγησης της παρούσας Πράξης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2010
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(4)
Αριθμ. Φ70530/12716/416
Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ
του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γαλατσίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστά−
σεως και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συνα−
φών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 189).
β) του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 1), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ−
γων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδι−
ότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας» (Φ.Ε.Κ. Α 272).
γ) του άρθρου 20 του ν. 1539/1985 «Ένταξη επαναπα−
τριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 640).
δ) του άρθρου 7 του Ν.Δ/τος 3710/1957 «Περί τροποποι−
ήσεως της περί διοικήσεως και ελέγχου του Ιδρύματος
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας κλπ.» (Φ.Ε.Κ. Α 100),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 45).
στ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 131).
στ) του Π.Δ/τος 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α 154).
2. Την οικ. 3187/5−11−1985 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. Β 681).
3. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. Β 2234).
4. Την αριθμ. Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (Φ.Ε.Κ. Β 1595).
5. Την αριθμ. 2/19591/0022/18−5−2010 κοινή απόφαση
των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών
Συμβουλίων Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας
της Γ.Γ.Κ.Α.» (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 192).
6. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της ΤΔΕ
του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γαλατσίου.
7. Τις προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί, αποφα−
σίζουμε:
1. Διορίζουμε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του
Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γαλατσίου τα παρακάτω
πρόσωπα:
α) Πρόεδρο την Αργύρη Σωτηρία του Παναγιώτη με
ΑΔΤ: ΑΕ 085186, υπάλληλο με Α΄ βαθμό του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αναπληρώ−
τρια τη Γκόβα Παναγιώτα του Ηλία με ΑΔΤ: Σ 165502,
ομοίως.
β) Τη Βασιλακοπούλου Παρασκευή του Σταύρου με
ΑΔΤ: ΑΗ 528110, υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως τακτικό μέλος και ως
αναπληρωματικό τη Βοζώρη Ελένη του Πολύζου, με ΑΔΤ:
Ρ 041133, ομοίως.
γ) Τον Ιωάννη Βασιλόπουλο του Παντελή με ΑΔΤ:
Σ 634577, εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, ως τακτικό
μέλος και ως αναπληρωματικό το Γεώργιο Γαλάνη του
Θεοδώρου με ΑΔΤ: ΑΕ 641754, ομοίως.
δ) Το Μελισσουργό Δημήτριο του Γεωργίου με ΑΔΤ:
ΑΒ 328098, εκπρόσωπο των εργοδοτών, ως τακτικό μέ−
λος και ως αναπληρωματικό το Μαργαρώνη Θεοφάνη
του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: Χ 199619, ομοίως.
2. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τη Βασιλική
Ρέππα του Χρήστου, με ΑΔΤ: Χ 204768, υπάλληλο του
Υποκ/τος και αναπληρώτριά της τη Σταυρούλα Βάλλα
του Λεωνίδα, με ΑΔΤ: Σ 182290, ομοίως.
Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρό−
νια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Αριθμ. 123826
Παράταση της διάρκειας των εργασιών της ειδικής νο−
μοπαρασκευαστικής επιτροπής για: α) την αναμόρ−
φωση διατάξεων του ν. 3691/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 166) «πρό−
ληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό−
τησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» και
β) την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για τη Νομιμοποίηση, την Ανίχνευση, την
κατάσχεση και τη Δήμευση Εσόδων από εγκλημα−
τικές Δραστηριότητες και για τη Χρηματοδότηση
της Τρομοκρατίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄
104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 242).
β) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (Φ.Ε.Κ. Α΄297) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 του ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40)
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη−
κε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ/τος
63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).
2) Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 27792/17.3.2010
(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 96), περί σύστασης ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής για: α) την αναμόρφωση διατάξεων
του ν. 3691/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 166) «πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη−
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
και άλλες διατάξεις» και β) την κύρωση της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νομιμοποίηση, την
Ανίχνευση, την κατάσχεση και τη Δήμευση Εσόδων από
εγκληματικές Δραστηριότητες και για τη Χρηματοδό−
τηση της Τρομοκρατίας».
3) Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 104583/18.10.2010
(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 347), περί παράτασης της διάρκειας των
εργασιών της επιτροπής και ορισμού νέου Προέδρου.
4) Την ανάγκη παράτασης της διάρκειας των εργασιών
της ως άνω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής,
σύμφωνα με το από 15.12.2010 έγγραφο του Προέδρου
της επιτροπής.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη για την αντιμετώπιση των ανα−
γκών κίνησης, έως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
(4.00) ευρώ), η οποία δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί

επακριβώς, αφού συναρτάται από τον αριθμό των με−
τακινήσεων που θα πραγματοποιηθούν και αποφασί−
ζουμε:
Την παράταση της διάρκειας των εργασιών της ει−
δικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συγκρο−
τήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27792/17.3.10 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ
96) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για: α) την αναμόρφωση
διατάξεων του ν. 3691/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 166) «πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα−
τικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» και β) την κύρωση
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
Νομιμοποίηση, την Ανίχνευση, την κατάσχεση και τη
Δήμευση Εσόδων από εγκληματικές Δραστηριότητες
και για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, έως την
28η Φεβρουαρίου 2011.
Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπ’ αριθμ. 27792/17.3.2010
(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 96) και 104583/18.10.2010 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 347)
αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αριθμ. 123825
Παράταση της διάρκειας των εργασιών της ειδικής νο−
μοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφω−
ση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, τη σύνταξη
της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης, καθώς και της
Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Φ.Ε.Κ. 104
Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002
(Φ.Ε.Κ. 242 Α).
β) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (Φ.Ε.Κ. Α΄297) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 του ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄40)
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη−
κε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ/τος
63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98).
2) Την υπουργική απόφαση αριθ. 27789/17.3.2010 (Φ.Ε.Κ.
τ. ΥΟΔΔ 96) υπουργική απόφαση περί συγκρότησης
ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ανα−
μόρφωση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, τη σύ−
νταξη της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης, καθώς και
της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων.
3) Την ανάγκη παράτασης της διάρκειας των εργασιών
της ως άνω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής,
σύμφωνα με το από 17.12.2010 έγγραφο του Προέδρου
της επιτροπής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη για την αντιμετώπιση των ανα−
γκών κίνησης, έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000)
− η οποία δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί επακριβώς,
αφού συναρτάται από τον αριθμό των μετακινήσεων
που θα πραγματοποιηθούν − και θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (Φορέας 17−110 ΚΑΕ 0711), αποφασίζουμε:
Την παράταση της διάρκειας των εργασιών της ειδι−
κής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συγκροτήθη−
κε με την αριθ. 27789/17.3.10 (Φ.Ε.Κ. τ. ΥΟΔΔ 96) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για την αναμόρφωση των διατάξεων του
Ποινικού Κώδικα, τη σύνταξη της σχετικής Αιτιολογικής
Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπει−
ών Ρυθμίσεων, έως 30−6−2011.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 27789/17.3.2010 απόφασή
μας (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 96).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αριθμ. ΓΓΙΦ/ΔΔΟΙΚ/6286
Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3603/30−07−2010
(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 270/04.08.2010) απόφασης του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων «Σύσταση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστι−
κής Επιτροπής για την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου
για την ουσιαστική ισότητα των φύλων», λόγω αντι−
κατάστασης μελών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του Π.Δ. 5/2008 «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Φ.Ε.Κ. 14/Α΄/
8−2−2008).
β) των άρθρων 2 και 6 του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 170 Α)
γ) της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/6383/01−12−2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Φ.Ε.Κ.
512/ΥΟΔΔ/07−12−2009) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων».
δ) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Φ.Ε.Κ. 104Α),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ.
242Α)
ε) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (Φ.Ε.Κ. Α 297) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 του ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄40)
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στ) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 35Α) όπως ισχύουν
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ/τος 63/2005
(Φ.Ε.Κ. Α98)
η) των άρθρων 2 και 6 του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170Α΄).
2. Την αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3603/30−07−2010 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ
270/04.08.2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί σύστα−
σης Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την
επεξεργασία σχεδίου νόμου για την ουσιαστική ισότητα
των φύλων
3. Την αριθμ. 5305/04−11−2010 επιστολή παραίτησης του
μέλους της Επιτροπής Καλτσόγια − Τουρναβίτη Νίκης
προς τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων
4. Την αριθμ. 5683/23−11−2010 επιστολή παραίτησης του
μέλους της Επιτροπής Κουτσιλαίου Μαρίας − Νίκης προς
τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων
5. Το υπ’ αριθμ. 5315/29.10.2010 έγγραφο της Εισαγγε−
λίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων, με το οποίο προτείνεται
να συμμετάσχει στην Επιτροπή η Αντεισαγγελέας Πρω−
τοδικών Ιωαννίνων Δέσποινα Σωτηρίου
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη μόνο για την καταβολή οδοιπο−
ρικών εξόδων και εξόδων διαμονής (συνολικού ύψους
κατά προσέγγιση 5.000) που θα καλυφθεί από τις εγγε−
γραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων − Ειδικός Φορέας
17/630 − έως 31/12/2010 (άρθρο 6 του Π.Δ. 96/2010), και
από 01/01/2011 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενι−
κής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων − Ειδικός Φορέας
07/630 − λόγω μεταφοράς της υπηρεσίας στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, αποφασίζουμε:
Α. Αντικαθιστούμε τα μέλη της Επιτροπής Καλτσόγια −
Τουρναβίτη Νίκη και Κουτσιλαίου Μαρία − Νίκη λόγω
παραίτησής τους
και
Β. Ορίζουμε νέα μέλη της Επιτροπής τα ακόλουθα:
1. Παναρέτου Αθανασία του Δημητρίου, Πρόεδρο του
Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, κάτοχο
του Α.Δ.Τ. Φ 369265
2. Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά του Δημητρίου, Λέ−
κτορα Συνταγματικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κά−
τοχο του Α.Δ.Τ. Φ 327800
3. Σωτηρίου Δέσποινα του Γεωργίου, Αντεισαγγελέα
Πρωτοδικών, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ξ 827304.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

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

Αριθμ. φφιφ/δδοικ/6287
Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3602/29−7−2010 από−
φασης «Σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επι−
τροπής για την τροποποίηση διατάξεων του Οικογε−
νειακού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 286/24.08.2010), λόγω
παράτασης της διάρκειας των εργασιών της επιτρο−
πής, αντικατάστασης της γραμματέως, και διόρθω−
σης ονόματος μέλους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του Π.Δ. 5/2008 «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Φ.Ε.Κ. 14/
Α΄/8−2−2008).
β) των άρθρων 2 και 6 του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 170 Α)
γ) της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/6383/01−12−2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Φ.Ε.Κ.
512/ΥΟΔΔ/07−12−2009) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων».
δ) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Φ.Ε.Κ. 104Α),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ.
242Α)
ε) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (Φ.Ε.Κ. Α 297) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 του ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄40)
στ) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 35Α) όπως ισχύουν
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ/τος 63/2005
(Φ.Ε.Κ. Α98)
η) την με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/23291 (Φ.Ε.Κ. 1747/Β/
5−11−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά

στην «ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτε−
ρικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θεοδώρα Τζάκρη
2. Τη με αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3602/29−07−2010 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ
286/24.08.2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί σύστα−
σης Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την
τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη μόνο για την καταβολή οδοιπορι−
κών εξόδων και εξόδων διαμονής (συνολικού ύψους κατά
προσέγγιση 7.200 ευρώ) που θα καλυφθεί από τις εγγε−
γραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ειδικός Φορέας 17.630
έως 31−12−2010 (άρθρο 6 του Π.Δ. 96/2010) και από 1−1−2011
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων, Ειδικός Φορέας 07.630, λόγω μετα−
φοράς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Α. Την παράταση των εργασιών της Επιτροπής κατά
δύο μήνες.
Β. Την αντικατάσταση της γραμματέως Λουκίδου Αι−
κατερίνης του Γρηγορίου, με τον Κουμπούρα Γεώργιο
του Νικολάου, νομικό, ΑΔΤ ΑΖ 590758, υπάλληλο βαθ−
μού Β΄, κλάδου ΠΕ Ειδικών σε θέματα Ισότητας, που
υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Η αντικατάσταση της γραμματέως της επιτροπής από
τον ως άνω υπάλληλο, ισχύει αναδρομικά από τις 20
Σεπτεμβρίου 2010.
Γ. Τη διόρθωση του ονόματος του έκτου μέλους της
Επιτροπής (σύμφωνα με τη σειρά της αναγραφής στην
ως άνω τροποποιούμενη απόφαση) Θεοφανώς Παπα−
ζήση του Αστεριού, μόνο ως προς το όνομα:
Από το εσφαλμένο:
«Θεανώ»
στο ορθό:
«Θεοφανώ».
Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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