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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΒΑΦΕΙΑΔΗ 
ΑΝΔΡΕΑ του ΣΩΤΗΡΗ κ.λ.π.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 60046/5014/6.7.2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 12.11.1997 αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑ 
του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77839/9485/6.7.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 15.11.1999 αίτηση πολι−
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ 
ΓΙΩΡΓΟΥ του ΣΠΥΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.78839/12502/6.7.2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 8.2.2000 αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής ΛΑΦΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
του, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθ. Φ906.11/11/81209Σ.188  (2)

    Ορισμός Οργάνων για το ΕΠ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005−2007. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Την παράγραφο 21 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 

(ΦΕΚ Α΄ 35/95)
β. 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 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

γ. Τον Κανονισμό Εφαρμογής Προγράμματος ΠΟ−
ΛΙΤΕΙΑ (Αριθμ. 15453/5.8.2005, ΦΕΚ Β΄ 1120/2005 κοινή 
υπουργική απόφαση)

δ. Αριθμ. 19300/ΔΙΔΙΜ/Φ.31/3/6.10.2005/ΥΠΕΣΔΔΑ/Γ.Γ 
ΔΔΗΔ/ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡΥΘΜ., αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Αναθέτουμε την αρμοδιότητα σχεδιασμού και διοί−
κησης του ΕΠ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005−2007, για το ΥΠΕΘΑ, στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστή−
ριξης του ΥΠΕΘΑ.

Άρθρο 2

Ορίζουμε εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», τον Αν. Γενικό Διευθυντή 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης, Νικόλαο Γανώση (τηλ. 2106598263) και 
αναπληρωτή του, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αν−
θρωπίνου Δυναμικού και Περιβάλλοντος, Πλοίαρχο (Μ) 
Κων/νο Μάντζιο (τηλ. 2106598280).

Άρθρο 3

Συγκροτούμε Ομάδα Στήριξης Φορέα, για το ΕΠ ΠΟ−
ΛΙΤΕΙΑ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), απο−
τελούμενη από τους:

α. Νικόλαο Γανώση, Αναπλ. Γεν. Δντή ΓΔΟΣΥ, ως πρό−
εδρο

β. Πλχο (Μ) Κ. Μάντζιο της ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ
γ. Ανχη (Γ) Λιακόπουλο Λάμπρο
δ. Ανχη (ΕΠ) Δασκαλόπουλο Ιωάννη της ΓΔΟΣΥ/

ΔΑΔΠ

Άρθρο 4

Έργο της Ομάδας Στήριξης είναι η:
α. Παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των έρ−

γων και των δράσεων του ΥΠΕΘΑ, στα πλαίσια του ΕΠ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

β. Συνεργασία με τους υπευθύνους των έργων και 
δράσεων του ΥΠΕΘΑ.

γ. Συνεργασία με τους υπευθύνους με τους υπευθύ−
νους των αντιστοίχων Υποπρογραμμάτων και Ομάδων 
Στήριξης του ΥΠΕΣΔΔΑ.

δ. Εξέταση της συνέργειας και διαλειτουργικότητας 
των έργων ή δράσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν 
στα πλαίσια του ΠΟΛΙΤΕΙΑ με άλλα έργα που υλοποιεί 
το ΥΠΕΘΑ.

ε. Κάθε άλλη ενέργεια ή παρέμβαση, η οποία κρίνεται 
σκόπιμη για την επιτυχή εξέλιξη του Προγράμματος.

Η Ομάδα Στήριξης θα συνεδριάζει σε χώρο του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας κατόπιν προσκλήσεως του Προ−
έδρου της.

Η συμμετοχή στην Ομάδα Στήριξης είναι έμμισθη και η 
απαιτούμενη πίστωση θα βαρύνει τον Π/Υ του ΕΠ ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3, παράγρα−
φοι 2 και 3 του Κανονισμού Εφαρμογής ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Η Ομάδα Στήριξης παύει να λειτουργεί, ένα μήνα μετά 
την λήξη του ΕΠ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005−2007.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 

Αριθ. 14031 (3)
   Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης προ−

σφορών στα πλαίσια της προκήρυξης ανοικτού δια−
γωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης του υποέργου 
«Μέτρηση του βαθμού διεθνοποίησης της ελληνικής 
οικονομίας και της ερευνητικής τεχνολογικής−καινο−
τομικής δραστηριότητας 1995−2005» Μέτρο 9.4.4 του 
ΕΠΑΝ του Γ ΄ΚΠΣ. 

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη,
1. α. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

β. του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

γ. του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση 
Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες 
διατάξεις»

δ. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 /Α/14.11.2000) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις»

ε. του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολα−
βών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτι−
κό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
33 του ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του ν. 2303/1995 § στ. του ν. 3205/23.12.2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών και Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» καθώς και την 
ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού.

2. το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

3. το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού»

4. του π.δ. 327/1995 «Όροι και διαδικασίες για την 
ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, 
μελετών και υπηρεσιών που προβλέπονται σε προ−
γράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας».

5. του π.δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο−
θεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
18.7.1992» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/2000.

6. του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».

7. του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.1999) «Περί Ειδικών 
Λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

8. του ν. 2685/1999 «Για την κάλυψη δαπανών μετακι−
νούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και 
άλλες διατάξεις»

9. το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις»

10. του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001 ) «Φορολο−
γικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
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11. το ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του 
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις»

12. το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

13. την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 
249/Β/24.2.2006) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιω−
άννη Παπαθανασίου»

14. την υπ’ αριθμ. 8470(ΔΚΗ/Α)439 20.4.2006 μεταβίβα−
ση στον Γενικό Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας, 
στους προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΤ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπο−
γράφουν «Με εντολή Υπουργού»

15. την υπ’ αριθμ. 5439/85 κοινή απόφαση υπουργών 
Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας, «Σύσταση 
ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμε−
νους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των κονδυ−
λίων έρευνας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20.5.1987, 7401/11.5.1988, 
570/19.1.1994 και 12739/9.10.2000 αποφάσεις.

16. την υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/
GR/16/1/PO/016 απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με αριθμ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2004) 5484/21 .12.2004 
απόφαση.

17. την υπ’ αριθμ. 3405/12.6.2003 απόφαση «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας»

18. το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών «εξειδίκευση της εφαρμογής του 
π.δ. 4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας − 
στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων

19. τον 2003ΣΕ01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας 
Στήριξης της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης 
του ΕΠΑΝ» της ΣΑΕ 013/3 και η πληρωμή θα γίνει μέσω 
υπολόγου − διαχειριστή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
π.δ. 4/2002

20. την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας περί ορισμού 
υπολόγου διαχείρισης.

21. τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 2000 − 2006.

22. την υπ’ αριθμ. 6401/3.5.2006 απόφαση εκτέλεσης 
της πράξης (έργου) με τίτλο: Μέτρηση του βαθμού δι−
εθνοποίησης της ελληνικής οικονομίας και της ερευ−
νητικής τεχνολογικής−καινοτομικής δραστηριότητας 
1995−2005

23. την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανά−
ληψη εκπόνηση του έργου τεύχος διακήρυξης με αριθμ. 
5690/3.5.2006

24. την ανάγκη αξιολόγησης των προσφορών που υπε−
βλήθησαν στα πλαίσια της ανωτέρω προκήρυξης

25. Την υπ’ αριθμ. 6502/Β1/4.4.9.8/2317/17.6.2005 από−
φαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με θέμα: 
Ένταξη της πράξης: «Υποστήριξη της Ε και Τ πολιτικής 

με στατιστικά στοιχεία και δείκτες». ΕΠΑΝ: Μέτρο 4.4 
Πράξη 4.4.9 Εργο στο ΟΠΣ 99839.

26. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού Διαχείρισης Κονδυλίων Ερευνας 
της ΓΓΕΤ και θα βαρύνει πιστώσεις του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ 
με κωδικό ΣΑΕ 2005ΣΕ01330037, αποφασίζουμε:

Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε−
χνολογίας γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης προ−
σφορών που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της προκήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνηση του 
έργου «Μέτρηση του βαθμού διεθνοποίησης της ελλη−
νικής οικονομίας και της ερευνητικής τεχνολογικής−και−
νοτομικής δραστηριότητας 1995−2005» σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 327/1995.

Έργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση ως προς την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την ανάληψη της 
εκπόνησης του έργου που αναφέρεται στο θέμα, ύστερα 
από αξιολόγηση των προσφορών που υπεβλήθησαν στα 
πλαίσια της σχετικής προκήρυξης.

Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από δύο 
υπαλλήλους της ΓΓΕΤ με οποιαδήποτε σχέση εργα−
σίας.

Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής, των αναπληρω−
τών τους, της γραμματειακής υποστήριξης καθώς και 
τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής, θα βαρύνουν 
τις πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ01330010 
του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανάπτυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα από 
τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και την υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ5671/16.9.2003 Εγκύκλιο του ΥΠΟΟ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθ. Π1/3006 (4)
    Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών Σημα−

ντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής αξίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 
(ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2286/1995 «Προ−
μήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 
199/Α/99), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 35 του άρ−
θρου 1 του ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του 
Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 251/Α/2002).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/04 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
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Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. Π1/1781/13.4.2005 κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Προμήθειες σημαντικής οικονο−
μικής ή τεχνολογικής αξίας» (ΦΕΚ 515/Β/2005).

2. Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/19.6.2006 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
«Έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) 
έτους 2006».

3. Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/2006 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης «Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμη−
θειών έτους 2006».

4. Την υπ’ αριθμ. Π1/2127/11.5.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Τροποποιήσεις στα ΕΠΠ 2005 και 2004 
− ΠΙΣΤ. 2005 και 2004, Προεγκρίσεις ΕΠΠ 2006 − ΠΙΣΤ. 
2006».

5. Την υπ’ αριθμ. Π1/2252/23.6.2006 κοινή απόφαση 
των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης «Επιλογή 
προμήθειας ως σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής 
αξίας».

6. Τα υπ’ αριθμ. Π1/2506/30.5.2006, Π1/2507/30.5.2006, 
Π1/2508/30.5.2006, Π1/2509/30.5.2006 και Π1/2510/30.5.2006, 
έγγραφα του Υφυπουργού Ανάπτυξης προς τον Πρόε−
δρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο του Πανελ−
ληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος τη Γενική Γραμματέα 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Πρόεδρο 
του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της 
Οικολογίας και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αντίστοιχα.

7. Το υπ’ αριθμ. 228/22.6.2006 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας 
Δημοκρατίας.

8. Το υπ’ αριθμ. 107/19.6.2006 έγγραφο της Γραμματέως 
του Εθνικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος.

9. Το από 20.6.2006 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως 
της Κ.Ε. του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

10. Το από 8.6.2006 και 25.5.2006 έγγραφο του Προέ−
δρου του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

11. Το υπ’ αριθμ. ΦΓ4/27121/2.6.2006 έγγραφο του Προ−
έδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την 
υπ’ αριθμ. 2/73507/0022/8.11.2000 (ΦΕΚ 1408/Β/2000) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 3 του ν. 2286/1995, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 2741/1999, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Συνιστάται Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών 
σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας, που απο−
τελείται από:

α) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλεγεγγύης, 
ως Πρόεδρο.

β) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών

γ) Το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

δ) Τον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ε) Την Σωτηρία Ντούνη, Σύμβουλο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, με αναπληρώτρια της, την Ελένη Λυκεσά, 
ομοιόβαθμο, ως μέλη.

στ) Τον Θεόδωρο Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπο της 
Νέας Δημοκρατίας, με αναπληρωτή του τον Σωτήριο 
Παγώνη.

ζ) Τον Μιχαήλ Κατρίνης, ως εκπρόσωπο του Πανελ−
ληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, με αναπληρωτή του 
τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

η) Την Αθανασία Τζιόκα, ως εκπρόσωπο του Κομμου−
νιστικού Κόμματος Ελλάδας, με αναπληρώτρια της την 
Καίτη Δημητριάδη.

θ) Την Ευμορφία Σαγγάνα, ως εκπρόσωπο του Συνα−
σπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, με αναπληρώτρια 
την Αλίκη Ινιωτάκη.

Β. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προμήθεια «Αντι−
δραστήρια αιμοδοσίας», του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλλυλεγγύης συνολικής αξίας 208.250.000 
ΕΥΡΩ.

Άρθρο 2.

α) Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης.

β) Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος 
με βαθμό τουλάχιστον Α΄, υποδεικνυόμενος, με τον ανα−
πληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

γ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1999), όπως ισχύουν σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 F
Αριθμ. 48583/Β7 (5)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143776/Β7 (ΦΕΚ 51, τ. 

Β΄/19.1.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στην 
αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Πολιτική και Προγραμματισμός Περιβαλ−
λοντικής Διαχείρισης» του Τμήματος Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β7/416 (ΦΕΚ 1006, τ.Β΄/25.9.1998) 
υπουργική απόφαση «Πολιτική και Προγραμματισμός 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» των Τμημάτων Περιβάλ−
λοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Περιβαλλοντικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου East Anglia και Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων του Cyprus International Institute of 
Management, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
Β7/206 (ΦΕΚ 1624 τ.Β΄/18.8.1999) υπουργική απόφαση και 
αντικατασταθεί με την υπ’ αριθμ.. 143776/Β7 (ΦΕΚ 51/
τ.Β΄/19.1.2004) υπουργική απόφαση.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 
5.4.2006).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 13.4.2006).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 143776/Β7 (ΦΕΚ 51/
τ.Β΄/19.1.2004) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Διαχείριση» από το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006 σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.»

2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των 
κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ένα ημερολογιακό έτος (δύο 
διδακτικά εξάμηνα για τα μαθήματα και τουλάχιστον ένα 
τρίμηνο για τη μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή). Πα−
ρέχεται επιπλέον η δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προ−
γράμματος σπουδών σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα 
υπό τη μορφή μερικής παρακολούθησης (part time)

2. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή διδα−
κτορικού διπλώματος ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα από 
τη λήψη Μεταπτυχιακών τίτλου Σπουδών.»

3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απο−
νομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

Α. Για το Μ.Δ.Ε.
1. Πρόγραμμα Μαθημάτων:
1° εξάμηνο
α) Βιόσφαιρα και οι αλληλεπιδράσεις με την ανθρώ−

πινη κοινωνία: (2 διδακτικές μονάδες)
β) Διαχείριση πόρων και αποβλήτων: (2 διδακτικές 

μονάδες)
γ) Περιβαλλοντικά οικονομικά: (2 διδακτικές μονάδες)

δ) Χώρος και βιώσιμη ανάπτυξη (2 διδακτικές μονά−
δες)

ε) Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου (2 διδακτικές 
μονάδες)

στ) Εργαλεία και μέθοδοι στη διαχείριση περιβάλλο−
ντος (9 διδακτικές μονάδες)

2° εξάμηνο
α) Περιβαλλοντική πολιτική και δίκαιο περιβάλλοντος 

(2 διδακτικές μονάδες)
β) Διαχείριση προστατευτέων περιοχών (2 διδακτικές 

μονάδες)
γ) Βελτίωση επιδόσεων επιχειρήσεων και οργανισμών 

(2 διδακτικές μονάδες)
δ) Οικονομική αξιολόγηση (2 διδακτικές μονάδες)
ε) Περιβαλλοντική Επικοινωνία (2 διδακτικές μονά−

δες)
στ) Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (3 

διδακτικές μονάδες)
Διπλωματική Διατριβή (12 διδακτικές μονάδες)
2. Το ακριβές περιεχόμενο των μαθημάτων κάθε ακαδ,. 

έτους ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Πε−
ριβάλλοντος, όπως και η μεταφορά κάποιου μαθήματος 
σε άλλο εξάμηνο.

3. Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει−
δίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 44 διδακτικών μο−
νάδων σε συνδυασμό με την συμμετοχή του φοιτητή 
στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δρα−
στηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυ−
χιακών σπουδών (σύμφωνα με τον ν. 2083/1992, άρθρο 
12, παρ. 4)

Β. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα.
Για την απονομή διδακτορικού διπλώματος απαιτού−

νται: α) η κατοχή ΜΔΕ του Τμήματος Περιβάλλοντος ή 
άλλου ΜΔΕ συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπι−
στημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς 
ιδρύματος της αλλοδαπής, β) συγγραφή πρωτότυπης 
διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα του 
ΠΜΣ σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 12 και 13 
του ν. 2083/1993.»

4. Το άρθρο 8 «Προσωπικό» τροποποιείται ως εξής:
Η φράση «και των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων» απα−

λείφεται.
5. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Από την 1.9.2005 το ετήσιο κόστος λειτουργίας του 
προγράμματος ανέρχεται σε 200.000 € και αναλύεται 
ως εξής:

α. Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών 50.000 €
β. Δαπάνες μετακινήσεων 50.000 €
γ. Έντυπα, γραφική ύλη και αναλώσιμα 20.000 €
δ. Υποτροφίες 10.000 €
ε. Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000 €
στ. Τηλεπικοινωνίες 3.000 €
ζ. Προμήθεια − συντήρηση εξοπλισμού,
λογισμικού. 20.000 €
η. Έξοδα προβολής και διαφήμισης 2.000 €
θ. Προμήθεια εκπαιδευτικού εντύπου και
ηλεκτρονικού υλικού  5.000 €
ι. Εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, κλπ) 4.000 €
ια. Εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές
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δραστηριότητες  5.000 €
ιβ. Διάφορα έξοδα 30.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 200.000 €

2. Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι:
α) τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, β) Κοι−

νοτικά Προγράμματα έρευνας και κινητικότητας, γ) η 
διοργάνωση θερινών σχολείων για την επιμόρφωση στε−
λεχών της Δημόσιας διοίκησης και της βιομηχανίας, δ) 
κάθε μορφής δωρεές και κληροδοτήματα.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

 F
Αριθμ. 11893 (6)
   Κήρυξη υποχρεωτικής της από 6.6.2006 ΣΣΕ που αφο−

ρά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των 
εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλά−
δων όλης της χώρας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 

Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 29ης Ιουνίου 
2006.

4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 6.6.2006 ΣΣΕ 
που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασί−
ας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών 
κλάδων όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες 
και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που 
αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
13.6.2006.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 11891 (7)
   Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7 Ιουλίου 2005 ΣΣΕ για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών 
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων που απασχολούνται 
σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης 
της χώρας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 

(ΦΕΚ 27/Α/90).
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 

Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 29ης Ιουνίου 
2006.

4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7 Ιουλίου 2005 
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανι−
κών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων που απασχολούνται 
σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της 
χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του 
επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
25.5.2006.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

F
Αριθμ. ΔΥ1δ/81737 (8)
   Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για τη διαχείριση 

της επεξεργασίας και εισήγησης της τροποποίησης 
του π.δ. 225/2000 (Φ.Ε.Κ. 194/2000 τ. Α΄) «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προ−
ϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου 
εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, 
για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και 
λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 
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107/30.5.1997 τεύχος Α΄) «Διοίκηση Οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005).

γ. Τα υπ’ αριθμ. 2421/23.11.2005 και 316/13.2.2006 έγγρα−
φα του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης Αθανάσιου Γιαννόπουλου.

2. Το γεγονός ότι αποτελεί άμεση αναγκαιότητα η 
αλλαγή του Νομικού Πλαισίου, που διέπει τις Μονάδες 
Τεχνητού Νεφρού, αφού έχουν συντελεσθεί σημαντικά 
βήματα τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας και βι−
οτεχνολογίας όσο και από την πλευρά των αντιλήψεων 
που επικρατούν στην ιατρική γενικότερα για την όλη 
φιλοσοφία και μεθοδολογία εφαρμογής της Τεχνητής 
Υποστηρίξεως της νεφρικής λειτουργίας επί των χρο−
νιών περιστατικών. Επίσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των 
συνανθρώπων μας για τους οποίους η ιατρική επιστήμη 
θέτει ένδειξη χρόνιας αιμοκάθαρσης.

3. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η κατ’ εξουσιο−
δότηση της παρ. 18 του αρ. 18 του ν. 2503/1997, σύσταση 
και λειτουργία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Ομάδας Διοίκησης Έργου για τη διαχείρι−
ση της επεξεργασίας και εισήγησης της τροποποίησης 
του π.δ. 225/2000 (Φ.Ε.Κ. 194/2000 τ. Α΄) «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋ−
ποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξο−
πλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού με δεδομένο ότι η σχετική δα−
πάνη θα προκύψει από την έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής ή αποζημίωσης 
κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου του άρ−
θρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), η οποία 
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., έμπειρα στελέχη δη−
μοσίων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα, 
εν ενεργεία ή μη, εμπειρογνώμονες του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι βασιζόμενοι στις εξειδικευμέ−
νες γνώσεις και στην εμπειρία τους, θα συνεισφέρουν 
με αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των τιθέμενων 
στόχων στα πλαίσια της αποστολής της Ο.Δ.Ε. Ο αριθ−
μός των μελών της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα 
(10) μέλη.

2. Έργο της Ομάδας θα είναι η υποβολή προτάσεων 
για τη διαχείριση της επεξεργασίας και εισήγησης της 
τροποποίησης του π.δ. 225/2000 (Φ.Ε.Κ. 194/2000 τ. Α΄) 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, 
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απα−
ραίτητου εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προ−
σωπικού, για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών», προκειμένου να εναρμονι−
σθεί με τις σημερινές ανάγκες.

Ειδικότερα είναι αναγκαία η αλλαγή του Νομικού Πλαι−
σίου, που διέπει τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, αφού 

έχουν συντελεσθεί σημαντικά βήματα τόσο από την 
πλευρά της τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας όσο και 
από την πλευρά των αντιλήψεων που επικρατούν στην 
ιατρική γενικότερα για την όλη φιλοσοφία και μεθοδο−
λογία εφαρμογής της Τεχνητής Υποστηρίξεως της νε−
φρικής λειτουργίας επί των χρονιών περιστατικών. Σή−
μερα υπάρχουν μοντέρνες συσκευές Τεχνητού Νεφρού 
μικρές σε όγκο και απλές στη χρήση. Ακόμη υπάρχουν 
εύκολοι στη χρήση τους (φιλικοί) βιοχημικοί αναλυτές 
υψηλής ακριβείας και χαμηλού κόστους λειτουργίας, 
που καθιστούν την παρακολούθηση (monitoring) άνετη 
και άμεση. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των συνανθρώπων 
μας για τους οποίους η ιατρική επιστήμη θέτει ένδειξη 
χρόνιας αιμοκάθαρσης. Τέλος υπάρχει η άποψη σήμε−
ρα ότι η χρόνια αιμοκάθαρση δεν αποβλέπει μόνο στη 
διατήρηση του πάσχοντος στη ζωή, υπό καθεστώς ανα−
πηρίας, αλλά στη διατήρηση του ατόμου ενεργητικού 
και παραγωγικού για τον εαυτό του, το περιβάλλον 
του και την κοινωνία. Επομένως η έναρξη της χρόνιας 
αιμοκάθαρσης γίνεται νωρίτερα στη φυσική πορεία των 
σταδίων της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Όλα αυτά 
επιβάλλουν την αναθεώρηση του π.δ. 225/2000.

3. Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου ορίζεται 
ένα εκ των μελών της Ομάδας, με ειδική γνώση και 
εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιου έργου.

4. Η Ομάδα υποστηρίζεται από μονομελή γραμματεία, 
η οποία διορίζεται με τον αναπληρωτή της.

5. Η Ομάδα συνεδριάζει εντός και εκτός ωρών εργα−
σίας των δημοσίων υπηρεσιών σε κτίριο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δύναται 
να λειτουργήσει και σε κλιμάκια που ορίζονται από τον 
Πρόεδρο της Ομάδας, τα οποία εκτελούν το έργο τους 
εντός και εκτός ωραρίου υπηρεσίας των δημοσίων υπη−
ρεσιών.

6. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου προβλέπεται να ολοκλη−
ρώσει το έργο της σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 
από την έναρξη των εργασιών της.

7. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου συντάσσει ανά μήνα 
πρωτόκολλο προόδου των εργασιών της, το οποίο υπο−
βάλλει στην πολιτική ηγεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

   F
Αριθμ. Υ4α/65464 (9)
  Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Πανεπι−

στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−

συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών 
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υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚΑ7165).

γ) Του άρθρου 11 (παρ. 1) και του άρθρου 6 του ν. 
2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α737).

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄).

ε) Του π. δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/1986).

στ) Του π. δ/τος 103 «Περιορισμός της συναρμοδιότη−
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(ΦΕΚ 70/Α/2004).

ζ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομί−
ας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1432) όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (204 Β΄) όμοια 
απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. 30356 απόφαση ανάθεσης αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Γεώργιο 
Κωνσταντόπουλο (ΦΕΚ 311/Β/15.3.2006).

4. Την υπ’ αριθμ. 165/25.5.2006 απόφαση της 10ης Συνε−
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΕ Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

− Η μία (1) θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας 
Παθολογίας με εμπειρία στην Ογκολογία, με βαθμό 
Επιμελητή Β΄, η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 
Υ4α/2544/95 (ΦΕΚ 42/Β) Απόφαση, στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετατρέπεται με την 
παρούσα σε μία (1) θέση του ιδίου κλάδου, ιδίου βαθ−
μού και ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, στο ίδιο 
Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006
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