
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1165
11 Ιουλίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στη Γενι−

κή Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης. .................................................................................................... 1

Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπα−
θών. ............................................................................................................ 2

Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδό−
ματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμέ−
νους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των 
οστών». .................................................................................................... 3

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5948/ 
3.5.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Π.Δ.Ε. ......................................................................................................... 4

Τροποποίηση της παρ. 2 του αρθρ. 4 του Κανονισμού 
Παροχών του ΚΑΦ Λιμένος Κιάτου. ............................... 5

Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2/θέσιου Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου», Δήμου Ξυλο−
κάστρου. ................................................................................................ 6

Καθορισμός ημερών εκτός έδρας, υπαλλήλων του 
Δήμου Νάξου. .................................................................................... 7

 Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλ−
λήλων Ν.Α. Αιτωλ/νίας κατά το τρίμηνο Ιουνίου − 
Αυγούστου 2007. ............................................................................ 8

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής γνωμοδότησης της 
ιδιότητας των αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερ−
χομένων νέων στον αγροτικό τομέα και εργατών 
γης (ν. 2520/1997). ........................................................................... 9 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠ/Φ7.9/Οικ.13899 (1)
  Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στη Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 

50/Α/1991) «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λει−

τουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του 
προσωπικού της και άλλες διατάξεις.» 

β) Του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ161/Α/1992) «Αξιολόγηση των 
ουσιαστικών προσόντων του Προσωπικού των Δημοσί−
ων Υπηρεσιών − πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης −και 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.» 

γ) Των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986), 396/1989 (ΦΕΚ 
172/Α/1989) και 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) 182/2005 (ΦΕΚ 
230/Α/2005), του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Οργανι−
σμός της Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας». 

δ) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 

ε) Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/2004) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών». 

στ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

2) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.3/286/οικ.2071/24.1.2007 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης».

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32/47/1353/1993 (ΦΕΚ8/Β/ 
1993) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνη−
σης «Καθορισμός ανώτατου ποσοστού υπαλλήλων που 
μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τις κλίμακες 
του συστήματoς αξιολόγησης».

4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32/157/34670/1994 (ΦΕΚ960/
Β/1994) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης «Ανάκληση της απόφασης καθορισμού ανώτατου 
ποσοστού υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε 
σχέση με τις κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης».

5) Το γεγονός ότι στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
δεν υπάρχει Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης.

6) Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του 
ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

Η εν λόγω Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται 
από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων 
της Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τον Προϊστάμε−
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νο της Δ/νσης Προσωπικού και τον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Επιθεώρησης.

Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
ορίζεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
υπαλλήλων της Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Το έργο της ως άνω Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 
161/Α/1992).

Στην πιο πάνω Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υπάγεται 
και η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) εφόσον δεν 
έχει δικό της Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F

Αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.84392 (2)
    Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των 

νεφροπαθών. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
1. Του α.ν. 421/1937 (ΦΕΚ 2/1937 τ.Α΄) «Περί διαθέσεως 

εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας, άρθρο 
6». 

2. Του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/1998 τ. Α΄) «Ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις, άρθρο 32 παρ. 2». 

3. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/1995 τ. Α΄) «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις».

4. Του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/1998, τ. Α΄) «Οικονομικοί 
πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες δια−
τάξεις, άρθρα 2 και 4).

5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α 98. 

6. Τις διατάξεις του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/2003 τ.Α΄) 
«Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημό−
σιας Υγείας και άλλες διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/2005 τ. Α΄) 
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και λοιπές διατάξεις» 

8. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/10.3.2000 τ. Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000 ΦΕΚ 240 Α΄).

9. Την υπ’ αριθμ. Α2γ/5014/82 (ΦΕΚ 591/19.7.1982 τ Β΄) 
«Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφρο−
παθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας 
νεφρικής ανεπάρκειας». 

10.Την υπ’ αριθμ. Υ1/οικ.Γ.Π.οικ.105695/5.9.2006 (ΦΕΚ 
1300 τ. Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Αύξηση του 
διατροφικού επιδόματος των Νεφροπαθών».

11. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.7513/22.1.2004 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση Προνοιακών Επιδομά−
των που χορηγούνται σε άτομα με Αναπηρίες για τα 
έτη 2004,2005,2006 και 2007».

12. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚ 1432/14.10.2005 
τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/179/9.2.2006 (ΦΕΚ 
204 Β΄), όμοια. 

13. Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 (ΦΕΚ 311/τ. Β/15.3.2006) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κων−
σταντόπουλο».

14. Το υπ’ αριθμ. 2/26102 Α/7.5.2007 έγγραφο του 
Γ.Λ.Κ.

15. Το υπ’ αριθμ. 2/26102/0020/7.5.2007 έγγραφο του 
Γ.Λ.Κ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της κοινής 
υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη για αντιμε−
τώπιση της αύξησης του διατροφικού επιδόματος των 
νεφροπαθών, ύψους 2.846.976 ευρώ για το τρέχον έτος 
(10.784 νεφροπαθείς x 22 ευρώ x12 μήνες) και η οποία 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ.15/210, ΚΑΕ 
2713 όπως αυτός ενισχύθηκε σύμφωνα με το (14) & (15) 
σχετικό.

Για το έτος 2008 και εφεξής η εν λόγω δαπάνη του 
διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών θα αντι−
μετωπισθεί από πιστώσεις που εγγράφονται στους 
προϋπολογισμούς των Περιφερειών της Χώρας και το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα κα−
λύπτει μόνο την αύξηση του διατροφικού επιδόματος 
των νεφροπαθών, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε από 1.1.2007 το διατροφικό επίδομα των 
νεφροπαθών από 244 ευρώ σε 266 ευρώ μηνιαίως ανά 
άτομο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ  Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

     Aριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 84391 (3)
Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος 

των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, 
ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών».

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
1. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/1995 τ. Α΄) «Περί Δημο−

σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις». 
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2. Του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/1998 τ. Α΄) «Ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις». 

3. Του α.ν. 421/1937 (ΦΕΚ 2/1937 τ. Α΄) «Περί διαθέσεως 
εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας». 

4. Του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/1998, τ. Α΄) «Οικονομικοί 
πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες δια−
τάξεις).

5. Του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/2003 τ.Α΄) «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις»

6. Του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ176/2005 τ.Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις»

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

8. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/10.3.2000 τ.Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000 ΦΕΚ 240 Α).

9. Tην υπ’ αριθμ. Α2γ/5014/19.7.1982 (ΦΕΚ 591/1982 τ.Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προ−
γράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται 
στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

10. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ225/161/3.2.1989 «Ενοποίηση 
προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ει−
δικές ανάγκες»

11. Την υπ’ αριθμ. Υ1/οικ.Γ.Π.οικ.105695/5.9.2006 ΦΕΚ 1300 
τ.Β΄/13.9.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Αύξηση του 
διατροφικού επιδόματος των Νεφροπαθών».

12. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.7513/22.1.2004 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση Προνοιακών Επιδομά−
των που χορηγούνται σε άτομα με Αναπηρίες για τα 
έτη 2004, 2005, 2006 και 2007».

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/(ΦΕΚ 1432/ 14.10.2005 
τ.Β΄) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 
Β΄), όμοια.

14. Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 (ΦΕΚ 311/τ.Β΄/15.3.2006) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κων−
σταντόπουλο».

15. Το από 27.3.2006 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγιεινής στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Δ. Αβραμόπουλο.

16. Το από 2.6.2006 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγιεινής προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης Δ. Αβραμόπουλο.

17. Το υπ’ αριθμ. 98/31.1.2007 έγγραφο του ΕΟΜ
18. Το από 29.1.2007 Υ.Σ. της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής 

προς τη Δ/νση Οικονομικού.
19. Το από 4.7.2006 Υ.Σ. της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής 

προς τον Υπουργό Υγείας. 
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της κοινής 

υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη για αντι−

μετώπιση της επέκτασης του διατροφικού επιδόματος 
των νεφροπαθών και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, 
ήπατος πνευμόνων και μυελού των οστών, ύψους πε−
ρίπου 2.500.000 ευρώ για το τρέχον έτος και η οποία 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.15/210, ΚΑΕ 2713) 
όπως αυτός ενισχύθηκε με το υπ’ αριθμ. 2/7359/4.4.2007 
του Γ.Λ.Κ.

Για το έτος 2008 και εφεξής η εν λόγω δαπάνη της 
επέκτασης του διατροφικού επιδόματος στους μετα−
μοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού 
των οστών, θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που εγ−
γράφονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών 
της Χώρας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης θα καλύπτει μόνο την αύξηση του δια−
τροφικού επιδόματος, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Επεκτείνουμε από 1.1.2007 το διατροφικό επίδομα 
των νεφροπαθών και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, 
ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.

2. Για το οικονομικό έτος 2007 (από 1.1.2007 μέχρι 
31.12.2007), η δαπάνη θα καλυφθεί από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ από το 2008 
και εφεξής η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις 
που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Περιφε−
ρειών της Χώρας και μόνο η αύξηση θα καλύπτεται από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Άρθρο 2
Καταβολή μηνιαίου επιδόματος –

Ύψος αυτού και ημερομηνία έναρξης

Το μηνιαίο επίδομα θα καταβάλλεται είτε στον ίδιο 
τον μεταμοσχευμένο (όταν αυτός μπορεί να υπογράψει 
τον τίτλο εξόφλησης) είτε σε μέλος της φυσικής ή θετής 
οικογένειάς του.

Το εν λόγω επίδομα θα διαμορφώνεται αντίστοιχα με 
το διατροφικό επίδομα των Νεφροπαθών και σύμφωνα 
πάντα με το κατώτερο προνοιακό επίδομα.

Το ύψος του χορηγουμένου με την απόφαση αυτή 
επιδόματος για το έτος 2007, ανέρχεται σε διακόσια 
εξήντα έξι (266) ευρώ μηνιαίως ανά άτομο.

Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος σε 
όσους έχουν ήδη υποβληθεί σε μεταμόσχευση ορίζεται 
η 1η Ιανουαρίου 2007.

 Για τους νέους δικαιούχους η καταβολή του επιδό−
ματος θα γίνεται από την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής αιτήσεως στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στη Δ/νση ή τμήμα Υγιεινής 
του οικείου νομού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου 
του με τα απαραίτητα στοιχεία.

2. Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού 
Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του 
Ιδρύματος.
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3. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής 
Αρχής στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος 
βρίσκεται στη ζωή και ότι αυτός που ενεργεί για λο−
γαριασμό του είναι μέλος της οικογένειας στην οποία 
διαμένει.

Άρθρο 4
Τήρηση Μητρώων

Οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Υγιεινής των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Τομέων πρέπει 
να τηρούν φακέλους και Μητρώα των δικαιούχων ώστε 
να εξασφαλίζεται απόλυτα η ενημέρωση των Υπηρεσιών 
για την εφαρμογή του προγράμματος ως εξής:

1. Ονοματεπώνυμο
2. Όνομα πατρός ή συζύγου 
3. Ηλικία 
4. Είδος μεταμόσχευσης
5. Συγγενική σχέση με τον αντιπρόσωπο
6. Τόπος καταγωγής
7. Δ/νση Κατοικίας 
8. Μεταβολές 
9. Απόφαση Νομάρχη με την οποία εγκρίθηκε η επι−

δότηση υποδιαιρούμενη στις ακόλουθες στήλες:
α. Αριθμός και χρονολογία
β. Ποσό εγκρινόμενης επιδότησης
γ. Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου για την είσπραξη 

 Άρθρο 5
Τρόπος πληρωμής

Για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος στους 
μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυ−
ελού των οστών ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των Νεφροπα−
θών όπως αναφέρονται και ορίζονται με τις ανωτέρω 
σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 8105 (4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5948/ 

3.5.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Π.Δ.Ε.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2, εδ. 10) του 

ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτ/ση − Πε−
ριφερειακή Ανάπτυξη −Δημοκρατικός Προγραμματι−
σμός».

3. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις»

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

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού

6. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την 
ανάγκη παροχής εξουσιοδοτήσεων υπογραφής για 
την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της Περιφέρειας με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση 
των υποθέσεων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.  
5948/3.5.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 733/Β/9.5.2007 
και αφορούσε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων, 
ενταλμάτων κ.λπ., με εντολή Γενικού Γραμματέα στο 
Γενικό Διευθυντή και σε Προϊσταμένους Δ/νσεων της 
Π.Δ.Ε, σύμφωνα με το ν. 3463/2006 ως προς τις τελικές 
διατάξεις ως εξής:

Τελικές διατάξεις
1. Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του Γενικού 

Διευθυντή, η άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων θα 
γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Διευθυ−
ντών της παρούσας η άσκηση των αντίστοιχων αρμοδι−
οτήτων θα γίνεται από το νόμιμο αναπληρωτή τους.

3. Κάθε προηγούμενη απόφαση, που αφορά εξουσι−
οδότηση υπογραφής και αναφέρεται σε θέματα των 
Δ/νσεων Αυτ/σης και Αποκ/σης και Τοπ. Αυτ/σης και 
Δ/σης των Νομών αρμοδιότητας μας και δεν έρχεται 
σε αντίθεση με την παρούσα εξακολουθεί να ισχύει, 
όπως έχει.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
5948/3.5.2007 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 13 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F

     Αριθμ. 6052 (5)
Τροποποίηση της παρ. 2 του αρθρ. 4 του Κανονισμού 

Παροχών του ΚΑΦ Λιμένος Κιάτου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κωδ. του ν. 5167/1932 περί ρυθ−

μίσεως των εις τους λιμένας φορτ/κών εργασιών κ.λπ. 
όπως τροποποιήθηκαν από το ν.δ. 1254/1949.

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14, του ν. 2399/1996 και 

του άρθρου 20 του ν. 2386/1996.
4. Το υπ’ αριθμ. Φ3α/11049/24.4.2007 έγγραφο του 

Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το 
οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. 



Φ23/40/18.5.2007 έγγραφο του Προέδρου του ΚΑΦ Λι−
μένα Κιάτου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

6. Την οικονομική δυνατότητα του ΚΑΦ Λιμένος Κιά−
του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της παρ. 2, του άρθρου 
4 του Κανονισμού Παροχών του ΚΑΦ Λιμένος Κιάτου, 
που εγκρίθηκε με την ΕΕ 1445/23.12.1977 απόφαση του 
Επιθεωρητού Εργασίας Πελ/σου και Δυτ. Ελλάδος και 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα ως ακολούθως:

Για όσους έχουν δέκα (10) έτη συμμετοχής στο ΚΑΦ 
Λιμένος Κιάτου, ποσό τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδο−
μήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (4.274,70 
Ευρώ).

Για κάθε έτος συμμετοχής από το 11ο μέχρι και το 20ο 
τριακόσια εβδομήντα εννέα Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 
(379,18 Ευρώ).

Για κάθε έτος συμμετοχής πέραν του 20ου τετρακόσια 
είκοσι Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (420,37 ευρώ).

Το ανώτατο όριο της εφάπαξ αποζημίωσης δεν δύνα−
ται να υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτα−
κοσίων δυο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (12.702,68).

Κλάσμα του χρόνου μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών 
υπολογίζεται ως ολόκληρος χρόνος για τον υπολογι−
σμό της προσαύξησης όχι όμως και για τη θεμελίωση 
δικαιώματος για τη χορήγηση της παροχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κόρινθος, 18 Ιουνίου 2007

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ

F

    Αριθμ. 3498 (6)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την 

επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2/θέσιου Ειδικού Δημο−
τικού Σχολείου Ξυλοκάστρου», Δήμου Ξυλοκάστρου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 7 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του 
ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 1, παρ. 2α του ν. 2469/1997, 
που ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Την υπ’ αριθμ. 84164/Γ6/22.8.2006 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
την οποία ιδρύθηκε 2/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Ξυλοκάστρου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 137/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου, περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία: 
«Σχολική Επιτροπή 2/θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 
Ξυλοκάστρου», αποφασίζουμε:

Συνιστάται στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ν. Κορινθίας, 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 2/θέσιου Ειδικού Δη−
μοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου» με έδρα το Ξυλό−
καστρο.

1. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λωσίμων υλικών κ.λπ.

β) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των διδακτηρίων.

γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκ/σεων. 

δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και 
ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και 
σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά 
με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
των σχολικών μονάδων.

2. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5 μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.
β) Ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμό−

νων, με τον αναπληρωτή του. 
γ) Δυο Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία 
δ) Ένα Δημοτικό Σύμβουλο από την μειοψηφία.
3. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, 

λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητι−
κού Συμβουλίου.

4. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού 500,00 

ευρώ.
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες.
δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των παρερχομένων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) πρόσοδοι από την περιουσία του.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ 
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντι−
πρόεδρο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 
δαπάνη 500,00 ευρώ, ετησίως σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Ξυλοκάστρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κόρινθος, 18 Ιουνίου 2007

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ

F

     Αριθμ. 4472 (7)
Καθορισμός ημερών εκτός έδρας, υπαλλήλων του 

Δήμου Νάξου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν. 2685/1999 

(ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλ−
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λήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατά−
ξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α)

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τ.Α. και άλλες διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 2672/16.4.2007 έγγραφο του Δήμου 
Νάξου.

5. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποι−
αδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν 
στο Δήμο Νάξου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης και όχι πέραν των 
εκατόν είκοσι (120) ημερών ετήσια για το έτος 2007 
και εφεξής των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο 
Νάξου, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΕΣ Ε.Ε. 
(έκαστος)

ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 60
ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 100
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 100
ΠΕ 5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 100
ΠΕ 6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 100
ΠΕ 29 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 60

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΕΣ Ε.Ε. 
(έκαστος)

ΤΕ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 60
ΤΕ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 60
ΤΕ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 60
ΤΕ 11 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 60
ΤΕ 13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 20
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ 20
ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α. 20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΕΣ Ε.Ε. 
(έκαστος)

ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΕΣ Ε.Ε. 
(έκαστος)

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ γενικά 20

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου για το 
οικονομικό έτος 2007, το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί επακριβώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ερμούπολη, 18 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F

Αριθμ. 4083 (8)
     Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή−

λων Ν.Α. Αιτωλ/νίας κατά το τρίμηνο Ιουνίου − Αυ−
γούστου 2007.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Ν.Α.»
2. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του ν. 2503/1997. 
3. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003. 
4. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του ν. 2592/1998. 
5. Τις διατάξεις του αρθ.35 του ν. 2738/1999. 
6. Την υπ’ αριθμ. 4083/8.5.2007 απόφαση μας, αναφο−

ρικά με το θέμα. 
7. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη για την οποία 

έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ν.Α. για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε: 

Α) Κατανέμουμε στους υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. τις ανα−
λογούσες για υπερωριακή εργασία ώρες, για το τρίμηνο 
Ιουνίου − Αυγούστου 2007 ήτοι:

1. Καραχρήστος Σπυρίδων 90 ώρες
2. Καρβέλη Ανθή 90 ώρες
3. Λευκιμιάδης Χαράλαμπος 90 ώρες
4. Θανασούλιας Θεόδωρος 90 ώρες
5. Αλευρά Ασπασία 90 ώρες
6. Νικολόπουλος Νικόλαος 180 ώρες
7. Γίδαρη Ειρήνη 180 ώρες
8. Μπέλλας Πέτρος 180 ώρες
Β) Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να υπερβεί 

τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
της Ν.Α. Αιτωλ/νίας για τον σκοπό αυτό. Αύξηση ή νέα 
εγγραφή σχετικών πιστώσεων με μεταφορά κονδυλίων 
από άλλες κατηγορίες δαπανών δεν επιτρέπεται να 
γίνει. Επίσης δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα 
καταβολής των υπερωριών η είσπραξη άλλου ποσού 
από τον ίδιο ή άλλο φορέα για την ίδια αιτία, καθώς και 
όταν ο υπάλληλος απουσίαζε με αναρρωτική άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Ι.Π. Μεσολογγίου, 8 Μαΐου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
F

Αριθμ. 8087 (9)
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής γνωμοδότησης της ιδι−

ότητας των αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερχο−
μένων νέων στον αγροτικό τομέα και εργατών γης 
(ν. 2520/1997).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης», 

όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης Λειτουργίας 

της Ν.Α. Μεσσηνίας (ΦΕΚ 1969/2005).
3 Το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 337410/10.7.1998 κοινής 

υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικ/κών και Γε−
ωργίας, με θέμα «Λεπτομέρειες Εφαρμογής του ν. 2520/ 
1997».



4. Την υπ' αριθμ. 356366/99 κοινή υπουργική απόφαση 
τροποποιητική της υπ' αριθμ. 337410/1998.

5. Την υπ' αριθμ. 25219/10.12.1998 για τον καθορισμό 
των δικαιολογητικών και τον τρόπο πληρωμής της επι−
τροπής του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 337410/1998 κοινής 
υπουργικής απόφασης που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Αν/ξης και Τροφίμων.

6. Την υπ' αριθμ. 9040/7.6.2005 απόφασή μας.
7. Τα υπ' αριθμ. 10006/23.5.2007 και 329/24.5.2007 έγ−

γραφα της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας που 
αφορούν τον ορισμό των μελών της επιτροπής, απο−
φασίζουμε:

Την ανασυγκρότηση της επιτροπής γνωμοδότησης για 
χορήγηση βεβαιώσεων της ιδιότητας του αγρότη, νέου 
αγρότη, νεοεισερχομένου αγρότη, και εργάτη γης, βάσει 
του ν. 2520/1997 και των ανωτέρω αναφερομένων απο−
φάσεων, ορίζουμε για την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Μεσσηνίας τους παρακάτω:

1. Σταθόπουλο Παναγιώτη γεωπόνο της Δ/νσης Αγρο−
τικής Αν/ξης και Τροφίμων Μεσσηνίας, ως πρόεδρο, με 
αναπληρωτή του τον Κουβελιώτη Γεώργιο γεωπόνο της 
ιδίας υπηρεσίας.

2. Καραμπάτσο Νικόλαο, υπάλληλο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, 
με αναπληρωτή του τον Βάγγαλη Κων/νο, υπάλληλο 
της ιδίας υπηρεσίας.

3. Γιαννακόπουλο Γεώργιο, με αναπληρωτή τον Καμα−
ρινό Γεώργιο, εκπροσώπους Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας, κατοίκους 
Μάνεση και Άριος αντίστοιχα.

Εισηγητής της επιτροπής ορίζεται η Τσεμεντζή Καλ−
λιόπη, γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Αν/ξης και 
Τοφίμων Μεσσηνίας, με αναπληρωτή τον Χαχόπουλο 
Ευάγγελο γεωπόνο της ιδίας υπηρεσίας.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η μόνιμη υπάλ−
ληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Μεσσηνίας Κελαράκου Δωροθέα, με αναπληρωτή τον 
Πανουσόπουλο Δημήτριο, μόνιμο υπάλληλο της ιδίας 
υπηρεσίας.

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων 
των ενδιαφερομένων για την απόδειξη της ιδιότητας 
αυτών, ως αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερχομένων 
στον αγροτικό τομέα και εργατών γης. Οι γνωμοδοτή−
σεις καταχωρούνται στα πρακτικά. Η θητεία των μελών 
της επιτροπής είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, και ισχύει από δημοσίευσής της.

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2007

Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΣ

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17911



17912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011651107070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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