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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 263
23 Νοεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3613
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθε−
ωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 1
Ευθύνη μελών Ανεξάρτητων Αρχών
Στο άρθρο 3 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), μετά την
παράγραφο 5, προστίθεται παράγραφος 5Α, ως εξής:
«5Α. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) εφαρμόζονται
αναλόγως για τα μέλη όλων των συνταγματικώς κατο−
χυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.»
Άρθρο 2
Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Σ.Ε.Π.
Όπου στις κείμενες διατάξεις, οργανισμούς ή κανονι−
σμούς ορίζεται ότι στις επιτροπές διεξαγωγής της δια−
δικασίας επιλογής υποψηφίων σε φορείς του δημόσιου
τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής δοκιμα−
σίας ή συνέντευξης μετέχουν μέλη του Α.Σ.Ε.Π., νοούνται
και πρώην μέλη του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία ορίζονται από τον
Πρόεδρό του. Όταν τα μέλη και πρώην μέλη του Α.Σ.Ε.Π.
δεν επαρκούν, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο του
Α.Σ.Ε.Π. μέλη ή πρώην μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και
ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, εν ενεργεία ή
συνταξιούχοι, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική
εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο
των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης
1. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄),
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.
3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για
το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δη−
μόσιας Διοίκησης και αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πρό−
εδρο, με αναπληρωτή Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης.
β) Έναν Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
ως μέλος, με αναπληρωτή επίσης Βοηθό Γενικό Επιθεω−
ρητή Δημόσιας Διοίκησης.
γ) Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας ως
μέλος, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
δ) Έναν Ειδικό Επιθεωρητή και
ε) Έναν υπάλληλο της Γραμματείας με τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά μέλη τους.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλλη−
λικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ii) Διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονο−
μικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων
των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.),
των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), των Προϊσταμένων
Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν
στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς
και των προϊστάμενων όλων των οποιουδήποτε οργανω−
τικού επιπέδου ή ονομασίας οργανικών μονάδων πολεο−
δομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθμού και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Οι
ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού,
κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής
κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων
τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης
μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά
το προηγούμενο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποι−
νική διαδικασία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες
κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005.»
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των διοικητικών τους συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη συναίνεση των δημοτικών ή κοινοτικών συμ−
βουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι
μέλη τους. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 176 εφαρμόζονται,
αναλόγως, για τη συνομολόγηση των ανωτέρω δανείων.»
4. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ.
6 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3536/2007
(ΦΕΚ 42 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«6.α. Ποσοστό 30% επί των εισπραττόμενων εσόδων από
τα παράβολα της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον
οικείο Ο.Τ.Α. κατά την πληρωμή του παραβόλου.»
5. Στο τέλος του άρθρου 205 του ν. 3463/2006 προστί−
θεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού,
η ανωτέρω προθεσμία για την εκπόνηση του επιχειρησια−
κού προγράμματος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών.»
6. Στο τέλος του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 προστί−
θεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εφαρμόζουν το Κλα−
δικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, σύμφω−
να με το π.δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν
υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή
ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει
τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας,
να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν
τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που
πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υπο−
στήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους,
τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους,
καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για
την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.»
Άρθρο 27
Ρυθμίσεις θεμάτων Δομών
Κοινωνικής Μέριμνας
1. Η προθεσμία του άρθρου 26 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81
Α΄), για την εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι», σε όσους Δήμους υλοποιείται σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των υπ’ αριθμ. Π4β/5814/1997 (ΦΕΚ 917 Β΄), Π1γ/ΓΠ
οικ. 62329/2003 (ΦΕΚ 925 Β΄) και Π1γ/ΓΠ οικ. 69674/2005
(ΦΕΚ 932 Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων, παρατείνε−
ται από τη λήξη της και μέχρι 31.8.2008. Το προσωπικό που
απασχολείται στo παραπάνω πρόγραμμα θα συνεχίσει να
προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι την καταληκτική ημε−
ρομηνία εφαρμογής του και υπό τους όρους των ανωτέρω
σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθο−
ρίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
του προγράμματος.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207
Α΄) εφαρμόζονται και στο προσωπικό του Προγράμματος
«Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας».
Άρθρο 28
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
18 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν οι σχετικές αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής
έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται.»
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2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3386/
2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεώνεται, για δύο έτη
κάθε φορά, εφόσον:».
3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3386/
2005, η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14
του ν. 3536/2007, καταργείται.
4. Στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005 προστίθεται παρά−
γραφος 3 ως εξής:
«3. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σε συμμόρφωση
προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσε−
ων ακυρώσεως υπηκόων τρίτων χωρών κατά απόρριψης
αιτήματός τους για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαμο−
νής, καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων, μπορούν να
ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η
αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός μηνός από την επίδοση
της σχετικής άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, θεωρουμένου του χρόνου που έχει
διανυθεί από τη λήξη ισχύος αυτών μέχρι την υποβολή της
ανωτέρω αίτησης ανανέωσής τους, ως χρόνου νόμιμης
διαμονής στη Χώρα.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3386/
2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξου−
σίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν
υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον δικαστηρίων, καθώς και
της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν
την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου, όταν ο ένας των
γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που
διαμένει νομίμως στην Ελλάδα.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 87 του
ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του
άρθρου 15 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπλη−
ρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 73 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ και πεντακοσίων ευρώ
σε περίπτωση υποτροπής.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3386/2005 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήπο−
τε μορφής δημόσια μεταφορά προσώπων υποχρεούνται
να μη δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε
μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό
στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι εφο−
διασμένοι με τα απαραίτητα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιω−
τικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Στις
αεροπορικές εταιρίες που παραβαίνουν τις παραπάνω
υποχρεώσεις επιβάλλεται, με απόφαση αερολιμενάρχη,
χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμε−
νο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε
κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ίδιο πρόστιμο
επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου
ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να
προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του
ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση
του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.»
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8. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 δεν απαιτείται προηγού−
μενη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
για την εξαγορά ενσήμων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό
φορέα.
9. Η πρόσθετη αμοιβή της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/
2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 3536/2007, καταβάλλεται σε μέχρι τέσσερις
(4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου
Εσωτερικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση του
ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που προβλέπεται
από το άρθρο 93 του ν. 3386/2005 και λειτουργεί στην
ανωτέρω Διεύθυνση. Οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται με
απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
10. α. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για
την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 435/2007/ΕΚ απόφασης του
Συμβουλίου από 25 Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών
για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού
προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετα−
ναστευτικών Ροών».
β. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης) ορί−
ζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης
υπ’ αριθμ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008
έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγ−
γύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
γ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) σε συνεργασία με
εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών (Διεύθυνση
Δικαιοσύνης / Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen και
Διεύθυνση Μηχανογράφησης Τηλεπικοινωνιών και Πλη−
ροφορικής) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων
και Διεύθυνση Οικονομικών) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή
για την εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 574/2007/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από
23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών
Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του
γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των
Μεταναστευτικών Ροών».
δ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομι−
κών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) ορίζεται ως
η Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ’
αριθμ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευ−
ρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως
2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη
και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
ε. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομι−
κών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους
Διεθνείς Οργανισμούς – Τμήμα Β΄) ορίζεται ως Αρχή Πι−
στοποίησης και των τεσσάρων Ταμείων.
στ. Tο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών

Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους Διε−
θνείς Οργανισμούς – Τμήμα Γ΄) είναι η Αρχή Ελέγχου και
των τεσσάρων Ταμείων.
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδι−
κότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
αυτού σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ανω−
τέρω Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου, τη συνεργασία
μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 29
Στο άρθρο 25 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α΄)
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Χώροι διοίκησης και στέγασης Υπηρεσιών της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας».
Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις
του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που
αποτελούν αντικείμενο αυτού.
2. Το π.δ. 401/1995 (ΦΕΚ 226 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός αν από τις
διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007
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