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ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.
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ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

2

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

4

Περιφέρειες

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθ. 53051/209
Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών μελών
της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και των
Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης - Δημόσιο Λογιστικό
κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄).
1.2. Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.3. Του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα
του άρθρου 376 παρ. 3.
1.4. Του άρθρου 29 του ν. 4456/2017 (Φ.Ε.Κ 24/Α΄)
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού

(ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις».
1.5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).
1.6. Του π.δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
1.7. Του π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. 185/Α΄) «Οργανισμός
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,
όπως ισχύει.
1.8. Του π.δ. 69/2015 (Φ.Ε.Κ. 113/Α΄) «Διορισμός του
Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος
«Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.),
ως Πρωθυπουργού».
1.9. Του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Μεταφορών και Δικτύων».
1.10. Του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11. Την αριθ. 25228/06.03.2015 κοινή υπουργική
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»,
(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ/105).
2. Την αριθ. Π1/203/05-03-2013 υπουργική απόφαση
«Ορισμός προέδρων, μελών και γραμματέων των επιτροπών στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών».
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2.1. Την αριθ. Π1/135/04-06-2013 υπουργική απόφαση
«Ορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέων της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών στη Γενική Διεύθυνση
Κρατικών Προμηθειών».
2.2. Την αριθ. Π1/1276/08-07-2014 υπουργική απόφαση «Ορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέων της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και Προέδρων και Μελών
των Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, στη Γενική
Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών».
2.3. Την αριθ. 110424/20-10-2016 υπουργική απόφαση
«Ορισμός Προέδρου, μελών και Γραμματέων της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και Προέδρων, Μελών και
Γραμματέων των Μόνιμων Επιτροπών Εμπειροννωμόνων, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών».
3. Την αριθ. 104021/06.10.2016 απόφαση δέσμευσης
πιστώσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του
ειδικού φορέα 35/140 και ΚΑΕ 0515, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται αποζημίωση των ιδιωτών μελών της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και των Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, ως εξής:
α. Πρόεδρος, πενήντα ευρώ (50 €) ανά συνεδρίαση.
β. Μέλη, σαράντα πέντε ευρώ (45 €) ανά μέλος και
ανά συνεδρίαση.
Τα αναπληρωματικά μέλη των ως άνω Επιτροπών αποζημιώνονται σε περίπτωση αναπλήρωσης και ανάλογα
με τις συνεδριάσεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και έχει αναδρομική ισχύ έως και τέσσερα
(4) έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με την αριθ. 20231/Δ9.6354/03-05-2017 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λύεται από 31/03/2017 η υπαλληλική
σχέση του Τζουβαλά Ματθαίου του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΜ 041783, ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 9, 56 και 57 του π.δ. 63/2005.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1231176210/
12-5-2017).

Τεύχος ΥΟΔΔ 255/31.05.2017

Με την αριθ. 23344/Δ9.7332/22-05-2017 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσλαμβάνεται, ο Νάστας Χρήστος του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 647162), πρώην Γενικός
Γραμματέας και νυν μέλος της ΕΣΑμεΑ, σε θέση εθελοντή και άμισθου ειδικού συμβούλου, στο πολιτικό της
γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4320/2015.
Με την αριθ. 23342/Δ9.7331/22-05-2017 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λύεται από 30/04/2017 η υπαλληλική σχέση του Τσομπανίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου
με Α.Δ.Τ. ΑΚ 048916, ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 9, 56 και 57 του π.δ. 63/2005.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1835943652/
22-5-2017).
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την με αριθ. 17889/15.5.2017 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 55 και 56 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29), αποσπάται από 5.4.2017, ο υπάλληλος ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Δημητρίου,
με Α.Δ.Τ. Χ 605644 ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου με Α΄ βαθμό, από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γραφείο
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεωργίου
Σταθάκη.
Ο ανωτέρω αποσπάται σε προσωρινή ομοιόβαθμη
θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων.
Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(Αριθ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 24490/22.5.2017).
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τεύχος ΥΟΔΔ 255/31.05.2017
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Αριθ. 155964/2388
Επανασύσταση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς
Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική
Αρχή CITES) σε εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και στην συνέχεια τροποποιήθηκε με το κεφάλαιο
Δεύτερο (παράγ. Β΄) του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και ισχύει.
β. Του π.δ. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»,
(ΑΔΑ: ΩΝ8ΩΩ-ΣΣΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
δ. Του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
ε. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
στ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία το Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ζ. Της αριθ. Υ173/4-11-2016 (Β΄ 3610) απόφασης
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Του π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ. Της αριθ. Υ198/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο».
ι. Της αριθ. οικ. 20499/13-05-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 342) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγω-
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γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» στην Χριστίνα Μπαριτάκη.
κ. Της Υποπαραγράφου Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός Επικράτειας» του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
(ΑΔΑ: 7Ν9ΡΩ-ΛΝΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
λ. Της αριθ. 201/5-01-2016 (Β΄ 6) απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους
Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και
τους Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ».
μ. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3889/2010 (Α΄ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2055/1992 (Α΄ 105) «Κύρωση
Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας
και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα
παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής» και ιδίως, εκ του κειμένου
της κυρωθείσης Σύμβασης, τα άρθρα Ι «Ορισμοί» εδάφιο
στ και IX «Διαχειριστικά όργανα και επιστημονικές αρχές»
παράγραφος 1 εδάφιο β.
5. Τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/1997
«για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» και (ΕΚ) αριθ. 865/
2006 «περί των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον
έλεγχο του εμπορίου τους» όπως κάθε φορά αυτοί ισχύουν, και ιδίως εκ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997,
τα άρθρα 2 «Ορισμοί» εδάφιο ιζ και 13 «Διαχειριστικά
όργανα, επιστημονικές αρχές και άλλες αρμόδιες αρχές»
παράγραφος 2.
6. Τη διάταξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 258 του Δασικού Κώδικα, όπως προστέθηκε
με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 57
του ν. 2637/1998 (Α΄ 200) και αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
7. Την αριθ. 104023/33/2-05-2014 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 330) «Επανασύσταση και
ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας
Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επι-
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στημονική Αρχή CITES) σε εφαρμογή του Εθνικού και
Κοινοτικού Δικαίου».
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η θητεία των μελών της Επιστημονικής Αρχής CITES
λήγει την 1-05-2017 και την ανάγκη επανασύστασης και
λειτουργίας της Επιστημονικής Αρχής CITES, ως οργάνου για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Εμπορίας της Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας που
κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αποτελούμενη από ειδικούς
επιστήμονες.
9. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 539)
«Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη»,
όπως αυτή ισχύει.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί κατά ανώτατο όριο δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου ύψους περίπου εξακοσίων
(600) ευρώ ετησίως, από την αποζημίωση των ιδιωτών
που συμμετέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας
και περίπου δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ετησίως, από
την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των μελών της
στο εσωτερικό, καθώς και πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
(5.000) ευρώ ετησίως, από την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των μελών της στο εξωτερικό.
11. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πενταμελή Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας
και Άγριας Πανίδας σε εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου, που ορίζεται ως Επιστημονική Αρχή CITES.
2. Ορίζουμε ως τακτικά μέλη της εν λόγω Επιστημονικής Επιτροπής κατά σειρά τους:
α) Αναστάσιο Λεγάκι του Αντωνίου με ΑΔΤ: Π 709287,
Αναπληρωτή Καθηγητής του Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Νικόλαο
Εμμανουήλ του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ 521340, Ομότιμος
Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και
Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Περσεφόνη Μεγαλοφώνου του Κωνσταντίνου με
ΑΔΤ: ΑΙ 666797, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας
του Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας
Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Αναστασία Κομνηνού του Θεοφάνους
με ΑΔΤ: ΑΚ 325916, Κτηνίατρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής εξωτικών και άγριων ζώων του Τμήματος
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Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
γ) Σάββα Καζαντζίδη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΚ 327140,
Βιολόγο, Τακτικό Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών
Ερευνών του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», με αναπληρωτή του
τον Σταύρο Ξηρουχάκη του Μιχαήλ με ΑΔΤ: Χ 350303,
Βιολόγο/Ορνιθολόγο ΕΔΙΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
δ) Παναγιώτα Μαραγκού του Ιωάννη με ΑΔΤ: ΑΚ 220181,
Βιολόγο της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας, Διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών, με ειδικότητα στη μελέτη
των ερπετών, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Κοράκη
του Χαραλάμπους με ΑΔΤ: ΑΒ 356698, Δασολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
ε) Παναγιώτη Τρίγκα του Αλεξίου με ΑΔΤ: Χ 002084,
Δασολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Σπανό
του Αθανασίου με ΑΔΤ: ΑΒ 359982, Δασολόγο, Τακτικό
Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του ΕΛ.Γ.Ο.
«ΔΗΜΗΤΡΑ».
3. Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:
α) Να γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την προστασία, ευζωία και διακίνηση-εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που προβλέπονται
από τη Διεθνή Σύμβαση CITES και τους σχετικούς με
αυτή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτοί
κάθε φορά ισχύουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που
ανατίθενται σ' αυτήν, ως η Επιστημονική Αρχή CITES της
χώρας μας, βάσει των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης
CITES και των σχετικών με τη σύμβαση Κανονισμών: (ΕΚ)
αριθ. 338/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2009 και (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως
τροποποιήθηκε -συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 100/2008, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2012, τον
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1956 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 2015/1957, όπως κάθε φορά οι εν λόγω κανονισμοί ισχύουν και ιδίως:
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α του Καν. (ΕΚ)
αριθ. 338/1997 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
4 παρ. 1 εδάφια α, γ και ε του εν λόγω Κανονισμού.
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 338/1997 σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 4 παρ. 2 εδάφια α και γ του εν λόγω Κανονισμού.
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εξαγωγής ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής από την Κοινότητα δειγμάτων
ειδών του παραρτήματος Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/1997
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφια
α και δ του εν λόγω Κανονισμού.
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εξαγωγής ή πιστοποιητι-
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κών επανεξαγωγής από την Κοινότητα δειγμάτων ειδών
των παραρτημάτων Β και Γ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/1997
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω Κανονισμού.
- Να παρακολουθεί την έκδοση, από τις Διαχειριστικές Αρχές CITES της χώρας μας, αδειών εξαγωγής για
δείγματα ειδών του παραρτήματος Β του Καν. (ΕΚ) αριθ.
338/1997, καθώς και τις πραγματικές εξαγωγές των ειδών αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5
παρ. 7 εδάφιο α του εν λόγω Κανονισμού και, εφόσον
κρίνει ότι πρέπει να περιοριστεί η έκδοση αδειών εξαγωγής δειγμάτων κάποιου είδους, να ενημερώνει την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τα κατάλληλα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν.
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών διακίνησης
εντός της Κοινότητας ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/1997 σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 εδάφιο α του εν
λόγω Κανονισμού.
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με την τοποθέτηση και μεταβίβαση δημευθέντων δειγμάτων ειδών των παραρτημάτων
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/1997 υπό συνθήκες που κρίνονται
ενδεδειγμένες και σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης CΙΤES και του εν λόγω Κανονισμού, σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3 εδάφιο α αυτού.
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν δύναται ένα συγκεκριμένο δείγμα ζωικού είδους να θεωρηθεί ότι γεννήθηκε και εκτράφηκε σε αιχμαλωσία, σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 54 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006.
- Να γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν δύναται ένα συγκεκριμένο δείγμα φυτικού είδους να θεωρηθεί ως τεχνητά
αναπαραχθέν, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
56, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 100/2008, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2012.
- Να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, σχετικά με την
αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων χορήγησης παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις το άρθρου 8 παράγραφος 1
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997, για τα δείγματα
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο
δ του εν λόγω Κανονισμού, αναφορικά με το εάν δύναται
τα συγκεκριμένα δείγματα να θεωρηθούν ότι έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί
τεχνητά σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55 και 56 του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 865/2006.
- Να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, σχετικά με την
αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων χορήγησης παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις το άρθρου 8 παράγραφος 1
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997, για τα δείγματα
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε,
στ και ζ του εν λόγω Κανονισμού, αναφορικά με το εάν
πληρούνται από τον αιτούντα οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο και στο άρθρο 48 του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 865/2006.
- Να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της 115276/44/05-01-2011 κοινής απόφασης των
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Υπουργών: Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 80), που εκδόθηκε για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
865/2006, ως προς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων
εκάστοτε αιτούμενου φορέα να εγκριθεί ως «Επιστημονικό Ίδρυμα» κατά τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση.
β) Να εκπροσωπεί τη Χώρα, ως Επιστημονική Αρχή
CITES, στις αντίστοιχες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης και ιδίως:
- Να συμμετέχει με εκπρόσωπο της στην Ομάδα Επιστημονικής Εξέτασης σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 17 παρ.1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/1997.
- Να συμμετέχει με εκπρόσωπο της στην Επιτροπή
Πανίδας της CITES.
- Να συμμετέχει με εκπρόσωπο της στην Επιτροπή
Χλωρίδας της CITES.
- Να συμμετέχει με εκπρόσωπο της στην Επιτροπή
Επιστημονικής Ονοματολογίας της CITES.
- Να συμμετέχει με εκπρόσωπο της στις αντίστοιχες
επιτροπές στις συνδιασκέψεις των Μερών της Σύμβασης
CITES.
- Να επικοινωνεί με τις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές
της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης CITES (Επιτροπή Πανίδας, Επιτροπή Χλωρίδας, Επιτροπή Επιστημονικής Ονοματολογίας) και τις αντίστοιχες Επιτροπές ή
Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που τις υποβάλλονται απευθείας από τα αντίστοιχα Διεθνή ή Κοινοτικά όργανα, κοινοποιώντας στην Κεντρική Διαχειριστική
Αρχή CITES τις σχετικές ενέργειές της.
4. Καθορίζουμε την οργάνωση και λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με την παρούσα
ως ακολούθως:
α) Καθήκοντα Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
ανατίθενται στον Αναστάσιο Λεγάκι, με αναπληρωτή το
δεύτερο τακτικό μέλος και σε περίπτωση κωλύματος και
αυτού από το τρίτο τακτικό μέλος.
β) Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.
γ) Η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES διαβιβάζει τα
θέματα για γνωμοδότηση στον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής.
δ) Οι εισηγητές κατά θέμα ορίζονται με απόφαση της
Επιστημονικής Επιτροπής. Λόγω του εξειδικευμένου των
θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στην Επιστημονική Επιτροπή, ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει ως εισηγητή,
πέραν των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών αυτής,
και όποιο ειδικό επιστήμονα (ή ομάδα εργασίας) θεωρεί
κατάλληλο(η) χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ε) Η αμοιβή που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, καθώς και οι δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων και
ημερησίων αποζημιώσεων και ειδικών αμοιβών ισχύουν
τόσο για τα αναπληρωματικά μέλη όταν αυτά ορίζονται
ως εισηγητές, όσο και για τους ειδικούς επιστήμονες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και καταβάλλεται στους δικαιούχους εφαρμοζόμενης αυστηρά της
διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1 το ν. 3205/2003, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά
τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο, ανά τρίμηνο, και έκτα-
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κτα όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι συνεδριάσεις κατά
μήνα, δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων
και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να
συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την
ημερησία διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα
στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής τουλάχιστον
πέντε ημέρες πριν από την συνεδρίαση, μπορεί δε να
γίνει γραπτώς, τηλεφωνικώς, με τηλεομοιοτυπία, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο μέσο,
εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική
σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την
πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί σε επείγουσα
περίπτωση να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως τότε πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι
λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία. Επίσης,
πρόσκληση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής
δεν απαιτείται όταν μέλος έχει δηλώσει πριν από την
συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν ή όταν
το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής.
Η Επιστημονική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει
μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης.
ζ) Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που έχουν σταλεί προς γνωμοδότηση από την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES πριν
την έκδοση της πρόσκλησης.
η) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
θ) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής
καταχωρούνται στα πρακτικά που συντάσσονται από
τη γραμματεία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τα μέλη. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα και η
ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο τρόπος
της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν καθώς και
η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων. Οι γνωμοδοτήσεις
της Επιτροπής αποστέλλονται το συντομότερο δυνατό
στην Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES.
ι) Οι αναγκαίες αποφάσεις μετακινήσεων εντός και
εκτός της χώρας των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και των ειδικών επιστημόνων εκδίδονται από την
Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES με μέριμνα του γραμματέα της Επιτροπής.
ια) Η Επιστημονική Επιτροπή θεωρείται ότι είναι σε
απαρτία όταν στη συνεδρίαση μετέχουν τουλάχιστον
τρία (3) από τα μέλη της. Τα αναπληρωματικά μέλη προσέρχονται για αναπλήρωση των αντίστοιχων τακτικών
ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση του Προέδρου.
5. Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζεται ως Γραμματέας η Αδαμαντίο
Γκραικιώτου του Βασιλείου με ΑΔΤ: ΑΒ 578766, μόνιμη
υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια της την
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Αλεξίου Ειρήνη του Χαραλάμπους με ΑΔΤ: ΑΖ 272063.
μόνιμη υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής είναι 3ετής.
7. Το ύψος της αποζημίωσης των ιδιωτών που συμμετέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών
Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας ορίζεται σε
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση.
8 Με απόφαση τnς Γενικής Γραμματέως Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εγκρίνεται η μετακίνηση εκτός έδρας των μελών της Επιτροπής των οποίων η
έδρα δεν βρίσκεται στην Αθήνα (κόστος μετακίνησης,
εισιτήρια, χιλιομετρική Αποζημίωση, κόστος διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση).
9. Οι δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσιων αποζημιώσεων των μελών και των εισηγητών
της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική Αρχή
CITES) σε εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον
μετακινούνται για συνεδριάσεις, συλλογή στοιχείων και
εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες επιτροπές ή
αρχές της Ε.Ε. και της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης CITES, καθώς και οι αμοιβές των όπως αυτές προσδιορίζονται από την παρούσα, καλύπτονται από τους
ενάριθμους Κ.Α. του Πράσινου Ταμείου και καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού
και με την προϋπόθεση υποβολής των δικαιολογητικών
που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία που θα προσκομίζονται για κάθε εντολή χωριστά, απαιτουμένου ως
πρόσθετο δικαιολογητικού αντιγράφου του αντίστοιχου
πρακτικού συνεδρίασης ή της αντίστοιχης γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής, που υποβάλλονται
στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων
και Ειδών CΙΤES της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Δασικής Πολιτικής (Διαχειριστική Αρχή) δια του γραμματέα της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Με την αριθ. 18609/11.5.2017 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 55 (παρ. 14 και 15), 56 και 57 του π.δ/τος 63/
2005, ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου της ΓΙΑΝΝΑΚΗ Μαρίας - Νεφέλης
του Δημητρίου με ΑΔΤ AM 560595 πτυχιούχου του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέση Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γραφείο της
Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας, από ημερομηνία λήξης της προηγούμενης
(1.6.2017) και για εξάμηνο χρονικό διάστημα.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 23651/16.5.2017).
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4788117911/27.07.2015).
Με την αριθ. 19818/11.5.2017 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
55 (παρ. 14 και 15), 56 και 57 του π.δ/τος 63/2005, ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας της ΙΩΑΝΝΟΥ Αικατερίνης
του Ιωάννη με ΑΔΤ Χ 623236 πτυχιούχου της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, σε θέση
Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
από ημερομηνία λήξης της προηγούμενης (7.5.2017) και
για εξάμηνο χρονικό διάστημα.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 23654/16.5.2017).
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3759411170/19.12.2016).
Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ

Με την αριθ. 19195/5.5.2017 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55
(παρ. 14 και 15), 56 και 57 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της ΛΙΤΣΑΡΔΟΥ Δήμητρας - Αθανασίας
του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Σ 249751, πτυχιούχου του
τμήματος Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών με μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο
Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., από ημερομηνία
λήξης της προηγούμενης (27-5-2017) και για εξάμηνο
χρονικό διάστημα.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 23541/18.5.2017).
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1072891111/03.07.2015).
Η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Με την αριθ. 18739/5.5.2017 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
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άρθρων 55 (παρ. 14 και 15), 56 και 57 του π.δ/τος 63/
2005 (Α΄ 98), ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Τζατζάκη Βασιλικής-Μαρίας του Νικηφόρου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 368504, Δικηγόρου
με μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τμήματος Νομικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. από
ημερομηνία λήξης της προηγούμενης (14-5-2017) και
για εξάμηνο χρονικό διάστημα.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 23909/18.5.2017).
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6756178491/3-7-2015).
Με την αριθ. 19858/5.5.2017 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 55 (παρ. 14 και 15), 56 και 57 του π.δ/τος 63/
2005 (Α΄ 98), ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Δούκα Εισοδείας του Μαρίνου με Α.Δ.Τ. AM 036972, πτυχιούχου του
Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με
μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
του Υ.Π.ΕΝ. από ημερομηνία λήξης της προηγούμενης
(14-05-2017) και για εξάμηνο χρονικό διάστημα.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 23533/18.5.2017).
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2785164610/03-07-2015).
Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων
ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ
Ι

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθ. 185158(963)
Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Π.Ε. Πιερίας, που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 186 παρ. II τομέας Δ
αριθ. 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), β) της παρ. 6 του
άρθρου 14 του ν. 2458/1997 «περί σύστασης κλάδου
κύριας ασφάλισης αγροτών και άλλες διατάξεις» και
γ) του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
2. Το π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
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όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 81320/77909/16
(ΦΕΚ 4302 Β΄/30.12.2016) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Έγκριση
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Την αριθ. οικ. 30110(385)/27.01.2017 (ΦΕΚ 390 Β/
10.02.2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον
Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Την αριθ. οικ. 30158 (388)/27.01.2017 (ΦΕΚ 516 Β΄/
21.02.2017) απόφαση ΠΚΜ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την αριθ. 34/1091/17-6-99 (ΦΕΚ Β΄ 1341/30-6-1999)
κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία καθορίζεται ο
τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την Τριμελή Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, η οποία αποτελείται από τους:
1. Εκπρόσωπο Ο.Γ.Α.: Στραβογιάννη Αθηνά του
Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΖ 321648, Δ΄ βαθμό, Π.Ε. κατηγο-

Τεύχος ΥΟΔΔ 255/31.05.2017

ρία με αναπληρώτρια της την Πουλατσίδου Σόνια του
Ευαγγέλου, με ΑΔΤ: Ρ 948989, Ε΄ βαθμό, Δ.Ε. κατηγορία.
2. Εκπρόσωπο Δ.Ο.Υ.: Στρίμπα Νικόλαο του Αθανασίου με ΑΔΤ: ΑΗ 816934, Π.Ε. μόνιμο εφοριακό υπάλληλο
της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, με αναπληρωτή του την Σαλτσίδου
Χρυσή του Ελευθερίου, με ΑΔΤ: Τ 452491, Π.Ε. μόνιμο
εφοριακό υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης.
3. Εκπρόσωπο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)
Κεντρικής Μακεδονίας: Πούλιο Ιωάννη του Αστερίου, με
ΑΔΤ: ΑΗ 357247, Δημοτικό Σύμβουλο Δίου - Ολύμπου
με αναπληρωτή τον Χαρέλα Σταύρο του Ιωάννη με ΑΔΤ:
ΑΥ 839500, Δημοτικό Σύμβουλο Δίου - Ολύμπου.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκ των μελών ιεραρχικά ανώτερος.
Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τον Ζαμάνη Νικόλαο του Μιχαήλ με ΑΔΤ: ΑΝ 364643, υπάλληλο της
Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας με αναπληρώτριά του τον Ουσταπασίδη Μενέλαο του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΖ 314771,
υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Η Επιτροπή θα αποφαίνεται για την ανανέωση ή μη του
βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ επί προβαλλόμενης οικονομικής αδυναμίας για την καταβολή τυχόν ληξιπρόθεσμων
εισφορών σύνταξης και ασθενείας.
Η θητεία της επιτροπής είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατερίνη, 18 Μαΐου 2017
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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