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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

(1)
Αριθμ. 27129
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 9262/15.2.2007 απόφα−

σης περί ορισμού μελών της Ομάδας Διοίκησης Έρ−
γου για την υποστήριξη, παρακολούθηση και διοίκη−
ση των διαδικασιών εφαρμογής των άρθρων 219−221 
του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 18 ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθ−
μίσεις θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (107/ ΦΕΚ Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9262/15.2.2007 απόφαση περί 
συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υπο−
στήριξη, παρακολούθηση και διοίκηση των διαδικασιών 
εφαρμογής των άρθρων 219−221 του Νέου Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (62/ΦΕΚ ΥΟΔΔ).

3. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
πρώτου και δευτέρου βαθμού», που αναφέρονται στο 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας», και ιδιαίτερα του 
άρθρου 7, σύμφωνα με το οποίο:

α) κατά το υποπρόγραμμα 1−μέτρο 1.6 (οριζόντιες 
δράσεις), προβλέπεται η υποστήριξη και ανάπτυξη των 
υπηρεσιών των ΟΤΑ και β) κατά το υποπρόγραμμα 4−
μέτρο 4.2 οι μελέτες στήριξης του προγράμματος.

4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(98/ ΦΕΚ Α΄).

6. Την ανάγκη προώθησης και αποτελεσματικής εφαρ−
μογής των άρθρων 219−221 του Νέου Δημοτικού και 
Κοινοτικού κώδικα, ο οποίος θα επιφέρει σημαντικές 
τομές στην οργάνωση και λειτουργία των Δήμων και 
των Κοινοτήτων της χώρας, με σκοπό την προσαρμογή 
και την ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση 
των ζητημάτων που προκύπτουν από αυτήν, σε επίπεδο 
προετοιμασίας, παρακολούθησης και συνεχούς υποστή−
ριξης της πρωτοβάθμιας Τοπικής αυτοδιοίκησης.

7. Το γεγονός ότι η συγκροτούμενη ΟΔΕ μπορεί να 
ενταχθεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που 
έχει συναφθεί μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αντιπροσωπευτικού 
φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής 
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Η 
σύμβαση αυτή έχει ως περιεχόμενο την τεχνική και διοι−
κητική υποστήριξη στην εφαρμογή του νέου Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 
του αναπτυξιακού προγράμματος Τοπικής αυτοδιοί−
κησης «Θησέας», το ύψος και η κάλυψη της οποίας θα 
προσδιορισθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 9262/15.2.2007 από−
φαση περί συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Έργου για 
την υποστήριξη, παρακολούθηση και διοίκηση των δι−
αδικασιών εφαρμογής των άρθρων 219−221 του Νέου 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (62/ΦΕΚ ΥΟΔΔ) και 
ορίζεται μέλος της ΟΔΕ, ο Στυλιανός Κονδύλης, Μετα−
φραστής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 15η Φεβρουαρίου 
2007.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(3)
    Αριθμ.Φ.0700/οικ.5417/345
Τροποποίηση, παράταση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

Φ.0700/οικ. 1744/91/21.2.2006 (Β΄ 243) απόφασης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. α, β, γ, και δ της παρ. 3 του 

αρ. 8 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75). 
2. Το άρθρο 38 του ν. 2676/1999 (Α 1) «Οργανωτική 

και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 3049/2002 (Α 212) « Αποκρατικο−
ποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 
και την ανάγκη προσδιορισμού του κόστους ώστε να 
καταστεί δυνατή η υλοποίηση των διατάξεων αυτών».

4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 33/2006 «Διορισμός μελών 
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (Α 35).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ. 0700/οικ.1744/91/2.2.2006 (Β΄ 243) 
απόφαση, όπως διορθώθηκε μεταγενέστερα με το ΦΕΚ 
Β΄ 375/28.3.2006.

6. Το αρ. 90 του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός 
ότι η δαπάνη ύψους 25.650 € που προκύπτει από τις δια−
τάξεις της παρούσας απόφασης δε βαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, αλλά το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοι−
νωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη συνέχισης του έρ−
γου της ομάδας για τα σχετικά θέματα της Εταιρείας 
Ολυμπιακές Αερογραμμές και του Ομίλου Ολυμπιακή 
Αεροπορία − Υπηρεσίες Α.Ε, και του ΕΤΕΑΜ, καθώς και 
την ανάγκη εκπόνησης αναλογιστικών οικονομικών με−
λετών για ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα που 
αφορούν τον ΟΑΕΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Διε−
θνείς Οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ESA, ΕCMWF, OECD, WEU 
και Council of Europe), το ΤΕΑΧ και την χορήγηση του 
ΕΚΑΣ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 0700/οικ.1744/91/2.2.2006 
(Β 243) απόφαση, όπως διορθώθηκε μεταγενέστερα με 
το ΦΕΚ Β 375/28.3.2006 και

α) παρατείνουμε τον χρόνο λειτουργίας της ομάδας 
εργασίας, από 25.2.2007 έως 31.12.2007. 

β) διορίζουμε ως μέλος τη τη Φωτεινή Γκίκα, υπάλληλο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) συμπληρώνουμε το έργο αυτής με την εκπόνηση 
αναλογιστικής οικονομικής μελέτης για την εκτίμηση της 
πορείας των οικονομικών μεγεθών του ΕΤΕΑΜ και του 
ΟΑΕΕ σε μακροχρόνια βάση, τον υπολογισμό οικονομικών 
επιβαρύνσεων προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου 
και των προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ, τη χωριστή 
εξέταση των τριών κυρίων κατηγοριών εργαζομένων χη−
μικών (ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι 
επαγγελματίες), που ασφαλίζονται στο ΤΕΑΧ και την πα−
ράθεση των αποτελεσμάτων του αναλογιστικού ισοζυγί−
ου, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς το 
ύψος των εισφορών και παροχών, των ασφαλισμένων του 
εν λόγω Ταμείου, τον υπολογισμό οικονομικών− αναλο−
γιστικών ισοδυνάμων για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων από το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Ελληνικό 
Συνταξιοδοτικό καθεστώς και τη μεταφορά συνταξιοδο−
τικών δικαιωμάτων από το Ελληνικό Συνταξιοδοτικό Σύ−
στημα προς το Συντονισμένο Συνταξιοδοτικό καθεστώς 
των Διεθνών Οργανισμών και αντιστρόφως (ΝΑΤΟ, ESA, 
ΕCMWF, OECD, WEU και Council of Europe) .

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ. 0700/οικ.1744/ 
91/2.2.2006 (Β 243) απόφαση, όπως διορθώθηκε μετα−
γενέστερα. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Μαΐου 2007

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
Αριθμ. 93176
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των 

προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας 
των επιχειρήσεων που θα εκτελούν κατεδαφιστικά 
έργα ή εργασίες αφαίρεσης αμιάντου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος 

για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική 
προστασία και άλλες διατάξεις». 

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 212/2006 «Προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ−
γασία».

5. Τις υποδείξεις των φορέων.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−

λείται δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ 
των προτέρων και θα καθοριστεί με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε: 

Συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ομάδα 
Εργασίας αποτελούμενη από τους παρακάτω:

1. Κραψίτη Ιωάννη, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αναπλη−
ρωτή τον Πετίνη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο του Κέ−
ντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

2. Καρασαββίδη Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρό−
σωπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αναπληρώτρια την Τσαρτί−
νογλου Ευφροσύνη, Πολιτικό Μηχανικό στην ίδια Υπη−
ρεσία.

3. Μπεχράκη Νικόλαο, Υποδιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ Ατ−
τικής, με αναπληρωτή τον Αννόπουλο Ανδρέα, επίσης 
Υποδιοικητή στην ίδια Υπηρεσία.

4. Καρδοματέα Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό εκπρό−
σωπο της Νομαρχίας Αθηνών, με αναπληρώτρια την 
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Παπαμικρούλη Αθανασία, Αρχιτέκτονα − Μηχανικό στην 
ίδια Υπηρεσία.

5. Στάθη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, με αναπληρωτή τον Φι−
λιππάκο Δημήτριο, Αρχιτέκτονα − Μηχανικό στην ίδια 
Υπηρεσία.

6. Αραβώση Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Εθνικού Με−
τσόβειου Πολυτεχνείου.

7. Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφο − Μηχανικό, εκπρό−
σωπο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ., με αναπληρώτρια τη Γεωργιάδου 
Παρασκευή, Χημικό Μηχανικό στην ίδια Υπηρεσία.

8. Τραυλό Αναστάσιο, Φυσικό, εκπρόσωπο του ΕΚΕ−
ΦΕ «Δημόκριτος», με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μπούκο, 
Φυσικό στην ίδια Υπηρεσία.

9. Χαλδούπη Λάζαρο, Γιατρό Εργασίας.
10. Ελευθεριάδη Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
11. Δρίβα Σπυρίδωνα, Γιατρό Εργασίας.
12. Χασιώτη Κωνσταντίνο, υπάλληλο του Κ.Υ.Α.Ε. του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Κραψίτης 
Ιωάννης.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Σα−
ντοριναίος Ιωάννης, με αναπληρώτριά του τη Δέδε 
Χριστίνα.

Έργο της ανωτέρω ομάδας είναι η σχετική γνωμοδό−
τηση προς το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για 
την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων, που 
θα εκτελούν κατεδαφιστικά έργα ή εργασίας αφαίρε−
σης αμιάντου, από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και 
Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας. 

Η Ομάδα θα συνεδριάζει εκτός του νομίμου ωραρίου 
εργασίας και θα είναι αμειβόμενη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    
 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 (4)
Με την υπ’ αριθμ. ΔΔΟ/Φ. 126.17/01/4455/10.5.2007 

απόφαση του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις, ανακαλείται ο διορισμός στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του 
Ιωάννη Εμίρη του Ηλία και απαλλάσσεται ο ανωτέρω 
από τα καθήκοντα της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ημερομηνία αποχώρησής 
του από την υπηρεσία και διακοπής της μισθοδοσίας 
του. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
(5)

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Με την υπ’ αριθμ. 30017/1435/18.5.2007 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εγκρί−
νεται ο διορισμός του Δημάρχου Νεάπολης Κοζάνης 
Νικολάου Αλμπάνη του Γεωργίου ως ex officio μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Αδελφών Παναγιώτη, Γεωργίου και Νικολάου 
Βαρβέρη».

Η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη.

Με την υπ’ αριθμ. 49901/2548/18.5.2007 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εγκρίνεται 
ο διορισμός του Δημάρχου Σιάτιστας Κων/νου Κοσμίδη 
του Ιωάννη ως ex officio μέλος του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Αδελφών 
Παναγιώτη, Γεωργίου και Νικολάου Βαρβέρη».

Η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ 

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

   Αριθμ. 1825
Ορισμός μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρη−

σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παλαιοκαστριτών (Δ.Ε. 
Υ.Α.Π.) Δήμου Παλαιοκαστριτών Νομού Κέρκυρας σε 
πλήρη απασχόληση.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 1069/1980 

«περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης 
και αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 8 του ν. 2839/12.9.2000.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/2007 απόφαση − πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Παλαιοκαστριτών του Δήμου 
Παλαιοκαστριτών του Νομού Κέρκυρας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Επιχείρησης ύψους 13.200,00 € περίπου, κατ’ έτος 
για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον 
προϋπολογισμό της Επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την Καζιάνη Αντωνία, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.. 
του Δήμου Παλαιοκαστριτών του Ν. Κέρκυρας σε πλήρη 
απασχόληση στην επιχείρηση με την εξής αρμοδιότητα:

α) Υπεύθυνη στην ταμιακή υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ και 
παράλληλες διοικητικές υπηρεσίες.

Η αμοιβή της ανωτέρω καθορίζεται στα 1.100,€ μικτά 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσίευσής της, χω−
ρίς αναδρομικό χαρακτήρα.

  Κέρκυρα, 4 Μαΐου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ




