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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
(1)

 Aριθμ. 20424
Καθορισμός αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 3, 7 και 12 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 

«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/ 
Α/14.11.2000)

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005)

γ. του άρθρου 32 παρ. 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α).

2. Η υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ 1284/Β΄/13.9.2005) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Το άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 17919/7.8.2006 (ΦΕΚ/
Β/1099/10.8.2006) κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−

κέντρωσης και Οικονομίας − Οικονομικών «Έγκριση τρο−
ποποίησης του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας 
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για προσαρμογή στις 
ρυθμίσεις του ν. 3429/2005 και κωδικοποίησής του».

4. Την υπ’ αριθμ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ/342/2006 (ΦΕΚ Β΄ 967) 
κοινή υπουργική απόφαση για εξαίρεση της Εταιρείας 
«Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» από το πεδίο εφαρ−
μογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/4/10459/27.4.2007 (ΦΕΚ 
181/ΥΟΔΔ/30.4.2007) απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
περί του ορισμού μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εται−
ρείας «Κ.Τ.Π. Α.Ε.».

6. Το υπ’ αριθμ. 176/30.4.2007 πρακτικό της Συνεδρί−
ασης του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας».

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ ΣΑΕ 219/3 του κρατικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών, ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακο−
σίων ευρώ (34.400,00 €), για το οικονομικό έτος 2007, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Διευ−
θύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» στο ποσό των τεσ−
σάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (4.300).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(2)
    Με την υπ’ αριθμ. 33311/7.8.2007 απόφαση του Υπουρ−

γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
30 του ν. 1558/1985, όπως έχουν κωδικοποιηθεί στο π.δ. 
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της θα γίνει σύμφωνα με το ν. 3316/2005 και τις λοιπές 
κείμενες διατάξεις.

4. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων εντός των οποί−
ων θα ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής ορίζεται σε 
εικοσιπέντε (25).

5. Στα μέλη της επιτροπής και στην γραμματεία αυτής 
καταβάλλεται εφάπαξ αμοιβή στο τέλος των εργασιών, 
με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(3)
    Αριθ. Φ10021/22310/2260
Συγκρότηση έκτακτης ειδικής επιτροπής για την επιλο−

γή αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή υποδομών 
και υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και υποστή−
ριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος δι−
αχείρισης ζήτησης υπηρεσιών υγείας (184)».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη.
1) Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 6 παρ. 3 του ν. 2286/1995 

(19/Α) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων».

2) Το υπ’ αριθμ. 38 του π.δ. 394/1996 (266/Α) «Κανονι−
σμός Προμηθειών του Δημοσίου».

3) Το εδ. γ΄ της παρ.2 του υπ’ αριθμ. 17 του ν. 3205/2003 
(297/Α) « Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

4) Το π.δ/μα 77/2007 (A 92) «Διορισμός Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

5) Το υπ’ αριθμ. 2190/26.7.2007 έγγραφο του Διοικητή 
του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ.

6) Το υπ’ αριθμ. 90 του π. δ/τος 63/2005 (Α 98) και το 
γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή 
δαπάνη δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά 
τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση Έκτακτης Ειδικής Επιτροπής για την 
επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή υποδο−
μών και υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και υπο−
στήριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος 
διαχείρισης ζήτησης υπηρεσιών υγείας (184)», η οποία 
αποτελείται από τους:

1. Ιωάννη Σκαλκίδη του Ηλία, Επίκουρο Καθηγητή Χει−
ρουργικής −Πληροφορικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως πρόεδρο 
με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Αλουμανή του Κυριάκου, 
Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Γεώργιο Αγγούρη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο 
ΟΠΣ−ΙΚΑ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ορ−
φανό του Σταματίου, υπάλληλο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

3. Αικατερίνη Κωσταρά−Σταματίου του Αναστασίου, 
υπάλληλο ΟΠΣ−ΙΚΑ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Νι−
κόλαο Παπανικολάου του Στεφάνου, ομοίως.

4. Ιωάννα Κώστα του Χρήστου, Οικονομολόγο, υπάλ−
ληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως 
μέλος με αναπληρώτρια την Φωτεινή Γιατρά του Ανα−
στασίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Προ−
σωπικού Διοίκησης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

5. Παναγιώτη Αγνιάδη του Ιωάννη, Γενικό Γραμμα−
τέα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ως μέλος 
με αναπληρωτή τον Νικόλαο Λακιώτη του Παναγιώτη, 
Πρόεδρο του Βιομηχανικού Τμήματος Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

6. Μαριάνθη Μπουραντά του Μιχαήλ, υπάλληλο της Δ/
νσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
ως γραμματέα με αναπληρώτρια την Αθηνά Τόλου του 
Αλεξάνδρου, ομοίως.

Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια του διαγω−
νισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. Λ30/Γ10/ 
27.6.2007 διακήρυξη, η αποσφράγιση των προσφορών 
που θα κατατεθούν και η τεχνική και οικονομική τους 
αξιολόγηση.

Η λειτουργία της επιτροπής θα έχει διάρκεια έξι (6) 
μηνών, ήτοι από 13.8.2007 (ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού) έως 132−2008 με δυνατότητα παράτασης 
της διάρκειας σύμφωνα με το χρόνο ολοκλήρωσης της 
ισχύος των προσφορών.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών 
εργασίας. Η αποζημίωση της επιτροπής θα καθορισθεί 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Αυγούστου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΠΝΑΣ

-
     Αριθμ. 95082
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90260/14.6.2006 απόφασης 

ανασυγκρότησης της Ολομέλειας και των Τμημά−
των του Α.Σ.Ε. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 − 33 του ν. 3239/1955 

«Περί του τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών 
εργασίας».

2. Τις διατάξεις του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών 
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ/τος 368/1989 
«Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 184/1969 «Περί Α.Σ.Ε. και 
λοιπών Συμβουλίων και Επιτροπών, αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας».
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6. Την υπ’ αριθμ. 80168/1982 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας «Αναμόρ−
φωση Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Εργασίας».

7. Την υπ’ αριθμ. 17992/1983 κοινή απόφαση Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας «Τροποποίη−
ση και συμπλήρωση κοινής απόφασης για αναμόρφω−
ση Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας».

8. Την υπ’ αριθμ. 90260/14.6.2006 απόφαση ανασυγκρό−
τηση της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Α.Σ.Ε., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

9. Το υπ’ αριθμ. 1072370/725/006Α/19.7.2007 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών − Γενική 
Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 90260/14.6.2006 απόφαση 
ανασυγκρότησης της Ολομέλειας και των Τμημάτων του 
Α.Σ.Ε., κατά το μέρος που αφορά τους εκπροσώπους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Συμβούλιο 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ως εξής:

Γεώργιο Δέτση, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Μπολέτη 
Μαρία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση, όπως 
ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

-

   Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10021/19779/1778/2.8.2007 απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας, συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. Φ. 10021/26798/1813/ 
27.1.2004 απόφαση και διορίζονται στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Η Αγγελική Μαραβέλη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Θ 
735102, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλι−
σης Μισθωτών της Γ.Γ.ΚΑ., με αναπληρωτή το Γεώργιο 
Μπόρα του Ευάγγελου, με Α.Δ.Τ. Σ 566765, Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης, ομοίως.

β) Η Ουρανία Σαχίνη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 252857, 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρω−
ματικό η Αγλαΐα Στρούγκη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 081016, Προϊσταμένη Τμήματος, ομοίως.

Η θητεία των διοριζομένων θα είναι ίση με το υπόλοι−
πο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ. 10021/26798/1813/ 
27.10.2004 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(4)
     Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.79311 σχετ. 70786/ 2.8.2007 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−

γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δι−
ορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής, της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, τα κάτωθι πρόσωπα:

Κοσμόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου, Διοικητής 
του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρος.

Μαυρίκος Παναγιώτης, Δημοσιογράφος με αναπλη−
ρωτή του τον Βοϊδονικόλα Γεώργιο του Ιωάννη, Συ−
νταξιούχο.

Γρίβα Χριστίνα− Παρασκευή του Ανδρέα, Ψυχολόγος 
με αναπληρώτρια την Καλατζή Σπυριδούλα του Ευθυ−
μίου, υπάλληλο Ο.Γ.Α.

Κορογιάννη Πολυξένη του Βασιλείου, Διευθύντρια Παι−
δικής Στέγης Περιστερίου με αναπληρώτρια την Λα−
κασά Γεωργία του Νικήτα, υπάλληλο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης.

Παπαναστάσης Χρήστος του Γεωργίου, Νοσηλευτής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», με 
αναπληρωτή τον Θεμιστοκλέους Νικόλαο του Στυλια−
νού, Δημόσιο Υπάλληλο.

Χρηστάκης Δημήτριος του Χριστοδούλου, Αναπλη−
ρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου με αναπληρώτρια 
την Καπιζιώνη Γεωργία του Ιωάννη, Διευθύντρια της 
Διοικητικής Υπηρεσίας.

Γκαρνέτας Χρήστος του Τρύφωνα, ως εκπρόσωπος των 
ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών με αναπληρωτή του 
τον Παρασχάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ομοίως.

Μούγια Βασιλική του Νικολάου, Διευθύντρια της Νο−
σηλευτικής Υπηρεσίας με αναπληρώτρια την Ζουβρούλη 
Αγγελική του Νικολάου, Αρχαιότερη Τομεάρχης.

Παναγούλης Νικόλαος του Αντωνίου, ως εκπρόσωπος 
του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου με αναπληρω−
τή του τον Κυβέλο Παναγιώτη του Γεωργίου, ομοίως.

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Μαυρίκος 
Παναγιώτης.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
διετής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΥΠΟYΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(5)

Αριθμ. 95114
Συυμπλήρωση του αντικειμένου και καθορισμός κατα−

βολής τμηματικής μηνιαίας αποζημίωσης στον Πρό−
εδρο, τα μέλη και την γραμματέα της ειδικής νομο−
παρασκευαστικής επιτροπής, που έχει συσταθεί για 
την απάντηση σε ερωτηματολόγιο για την εφαρμο−
γή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά του Διασυνοριακού 
Οργανωμένου Εγκλήματος και την κατάρτιση σχεδί−
ου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Σύμβασης του 
Ο.Η.Ε. κατά του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλή−
ματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και β) της 
Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπο−
λέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. 41400/17.4.2006(Φ.Ε.Κ. 553 τ.Β΄) από−

φαση σύστασης της ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής για την απάντηση σε ερωτηματολόγιο για 




