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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ 325
(1)
Διυπουργική Επιτροπή για την Εκπόνηση και Παρακο−
λούθηση Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμμα−
τος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
β) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή με αντικείμενο
την εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής Ολο−
κληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης των Στερεών

Αποβλήτων στο σύνολό της, με γνώμονα την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και
τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση και επαναχρησι−
μοποίηση πρώτων υλών. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της
Επιτροπής είναι ιδίως:
α) Η επεξεργασία και εκπόνηση καθώς και η παρακο−
λούθηση εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος με
αντικείμενο το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής,
διαλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, μεταφόρτωσης,
επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης και τελικής διά−
θεσης στερεών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες.
β) Η δυνατότητα εκπόνησης και υποβολής επιχειρησι−
ακών σχεδίων, προγραμμάτων και κάθε είδους δράσεων
με αντικείμενο τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
αλλά και η δυνατότητα αξιολόγησης, έγκρισης και χρη−
ματοδότησης, με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, τέτοιων
σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων, όπως επίσης και η
εποπτεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού,
η οργάνωση και ο εν γένει συντονισμός των φορέων
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς και η εποπτεία των αρμόδιων
οργάνων για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
σε περίπτωση καθυστερήσεων ή πλημμελειών, καθώς και
η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο
30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) διοικητικών πράξεων.
δ) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η δυνατότητα
έγκρισης και χρηματοδότησης μελετών, προτάσεων και
επιμέρους προγραμμάτων και δράσεων για την αποκα−
τάσταση, την εξυγίανση και τη μετέπειτα αξιοποίηση και
ανάπλαση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή−
των και των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
Επίσης η εποπτεία της πορείας των σχετικών έργων
και η εποπτεία των αρμόδιων οργάνων για την επιβολή
τυχόν κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ε) Η υποβολή εισηγήσεων επί των προτάσεων που
υποβάλλονται προς την Ειδική Τριμελή Επιτροπή Συ−
μπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και αφορούν
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
στ) Η συμβολή στην προώθηση της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα της ορθολο−
γικής και φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων.
στ) Η δυνατότητα εκπροσώπησης της Χώρας σε ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα διαχείρισης των
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στερεών αποβλήτων. Επίσης η δυνατότητα υποβολής
προς χρηματοδότηση του συνόλου ή των επιμέρους
σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων του Ολοκληρωμέ−
νου Προγράμματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλή−
των, σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς,
αλλά και η εν γένει πρόταση για τη διαχείριση και
διάθεση των πόρων αυτών για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του.
ζ) Η δυνατότητα ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβου−
λίας με γνώμονα την εξυπηρέτηση των σκοπών της
εκπόνησης και παρακολούθησης εφαρμογής του Ολο−
κληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων.
2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν: α) ο Υφυπουργός
Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Περιφερειακής Διοί−
κησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακών Προ−
γραμμάτων ως Πρόεδρος, β) ο Υφυπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών αρμόδιος για θέματα επενδύσεων και
ανάπτυξης και γ) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος
για θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας, Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Ποιότητας.
3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επι−
τροπή μπορεί να καλεί κατα την κρίση της εκπροσώ−
πους από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, ειδικούς εμπειρογνώμονες και άλλα
πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη
εκτέλεση του έργου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
F
Αριθμ. 5398
(2)
Σύναψη 54 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την Περι−
φέρεια Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206Α΄),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247Α΄),
δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δη−
μόσιο τομέα»,
ε) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201Α΄),

στ) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231/Α΄/19.9.2007),
ζ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57Α΄),
η) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο−
ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/
τ.Α΄/17.6.1996).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/20/31648 π.ε./22.1.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
3. Την υπ’ αριθμ. 418/2007 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι πρό−
κειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν
υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Το υπ’ αριθμ. 1078484/5796/699/Β0014/12.10.2004 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
που αφορά την υπαγωγή σε ΦΠΑ σύμβασης ανάθεσης
έργου.
6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκαλεί−
ται δαπάνη ποσού Επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων
διακοσίων (745.200) ευρώ η οποία θα αντιμετωπιστεί
από τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ειδικότερα
από τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 του ειδικού
φορέα 07−110, αποφασίζουμε:
1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμ−
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ
του Αστικού Κώδικα, σε πενήντα τέσσερα (54) άτομα
διαφόρων ειδικοτήτων από την Περιφέρεια Αττικής, τα
οποία κατα ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΠΕ Διοικητικού
ΤΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοκητικού
ΣΥΝΟΛΟ

15
3
36
54

Από τα ανωτέρω άτομα, τα πενήντα (50) τουλάχιστον
θα έχουν γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2. Με το ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά−
τεια» (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23.2.2007), επήλθε
αλλαγή της έως τώρα ισχύουσας νομοθεσίας στα θέμα−
τα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Διαμονής και Κοινωνικής
Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα.
Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως
αντικείμενο τη συλλογή στοιχείων για:
α) Την κατηγοριοποίηση ανα χώρα προέλευσης, φύλ−
λο και ηλιακή πυραμίδα ώστε να καταστεί δυνατή η
περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων αναφορικά με
τις απαιτήσεις για εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων
χωρών, καθώς και αιτημάτων χορήγησης και ανανέω−
σης αδειών διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου,
διαχειριστές και προσωπικό εταιρειών σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3386/2005.
β) Την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των αιτήσεων
για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπη−
κόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρη−
ση εγκατεστημένη σε κράτος− μέλος της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου με σκοπό
την παροχή υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν. 3386/2005.
γ) Την επεξεργασία των αιτημάτων για άδεια διαμονής,
για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3386/2005.
δ) Την ταξινόμηση και αξιολόγηση των αιτήσεων για
χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
26 του ν. 3386/2005.
ε) Την συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση των στοι−
χείων για την χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους
σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του
ν. 3386/2005.
στ) Την κατηγοριοποίηση και την επεξεργασία των
αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονο−
μικά ανεξάρτητα άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 3386/2005.
ζ) Την ταξινόμηση και επεξεργασία των αιτήσεων για
χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής σε αντα−
ποκριτές ξένου τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 38 του ν. 3386/2005.
η) Την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των αιτήσε−
ων για χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε
λειτουργούς των γνωστων θρησκειών, σύμφωνα με το
άρθρο 39 του ν. 3386/2005.
Το έργο θα εκτελεστεί εφάπαξ, υπό την έννοια ότι
αποβλέπει στην ηλεκτρονική και φυσική ταξινόμηση των
ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να καταστεί δυνατή
η περαιτέρω αξιοποίησή τους και η διασφάλιση της
λειτουργικότητάς τους.
3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα
(12) μήνες.
4. Το έργο αυτό θα εκτελείται στην έδρα των αρμο−
δίων Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής.
5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παρά−
γραφο 1 α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η, συντελείται στα πλαίσια
του ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23.2.2007), ειδικότερα στις
ανάγκες που προκύπτουν με τις ρυθμίσεις που εισάγουν
οι διατάξεις αυτές και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει
αντικείμενο στις μέχρι τώρα απασχολήσεις των υπη−
ρετούντων υπαλλήλων, στα πλαίσια των συνήθων κα−
θηκόντων τους.
Επίσης οι ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμε−
τωπιστούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι−
φέρεια, δεδομένου ότι οι νέες ρυθμίσεις προϋποθέτουν
για την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους, την εντός
τακτού χρόνου συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων
που αναφέρονται ανωτέρω και αποτελεί έκτακτη υπη−
ρεσιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί εντός δωδεκά−
μηνου χρονικού διαστήματος, το οποίο θα εξαντλήσει
το αντικείμενο του έργου. Κατά συνέπεια το ανωτέρω
αντικείμενο της μίσθωσης έργου δεν καλύπτει πάγιες
ανάγκες, αλλά συνιστά έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκλη−
ρωθεί σε δεδομένο χρονικό διάστημα, με την έννοια ότι
δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των
επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (745.200)
ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος
Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 72275/07
(3)
Σύναψη 18 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την Περι−
φέρεια Νοτίου Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206Α΄),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247Α΄),
δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δη−
μόσιο τομέα»,
ε) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201Α΄),
στ) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231/Α΄/19.9.2007),
ζ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57Α΄),
η) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφορά
αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα Κυ−
βερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/τΑ΄/
17.6.1996).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/605/25564/18.12.2007
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρίθ.
33/2006 ΠΥΣ .
3. Την υπ’ αριθμ. 349/2007 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι πρό−
κειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν
υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Το υπ’ αριθμ. 1078484/5796/699/Β0014/12.10.2004 έγγρα−
φο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφο−
ρά την υπαγωγή σε ΦΠΑ σύμβασης ανάθεσης έργου.
6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων (248.400) ευρώ η οποία θα αντιμετωπιστεί
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από τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ειδικότερα
από τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 του ειδικού
φορέα 07−110, αποφασίζουμε:
1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφω−
να με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του
Αστικού Κώδικα, σε δέκα οκτώ (18) άτομα, Δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Από τα ανωτέρω άτομα τα
δέκα (10) τουλάχιστον θα έχουν γνώση Η/Υ.
2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτα έχει ως
αντικείμενο τη συλλογή, ταξινόμηση και καταγραφή
στοιχείων που αφορούν σε ζητήματα εισόδου, διαμο−
νής, κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα οι απαιτούμενες
εργασίες αφορούν στη συλλογή στοιχείων για:
α) Την επιστροφή παραβόλων στους υπηκόους που
αφορά, βάσει του ν. 3536/2007, Βουλγαρίας, Ρουμανίας
και Αιγύπτου.
β) Την αρχειοθέτηση των αιτήσεων των υπηκόων που
εντάχθηκαν στην Ε.Ε. (Βούλγαροι κ.τ.λ.)
γ) την επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων από
26.2.2007 των ανήλικων τέκνων των αλλοδαπών που δεν πλή−
ρωναν παράβολο και τις επιστροφές αυτών (ν. 3536/2007).
δ) Την κατηγοριοποίηση των αιτήσεων που αφορά σε
μετακλήσεις υπηκόων τρίτων χωρών.
3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα
(12) μήνες.
4. Το έργο αυτό θα εκτελείται στην έδρα των αρμο−
δίων Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην πα−
ράγραφο 1α, β, γ και δ, συντελείται στα πλαίσια του
ν. 3536/2007 ειδικότερα στις ανάγκες που προκύπτουν
με τις ρυθμίσεις που εισάγουν οι διατάξεις αυτές και
οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο στις μέχρι
τώρα απασχολήσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων, στα
πλαίσια των συνήθων καθηκόντων τους.
Επίσης οι ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατόν να αντι−
μετωπιστούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην
Περιφέρεια, δεδομένου ότι οι νέες ρυθμίσεις προϋπο−
θέτουν για την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους, την
εντός τακτού χρόνου συλλογή και επεξεργασία των
στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω και αποτελεί
έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί
εντός δωδεκάμηνου χρονικού διαστήματος, το οποίο
θα εξαντλήσει το αντικείμενο του έργου. Κατά συνέ−
πεια το ανωτέρω αντικείμενο της μίσθωσης έργου δεν
καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά συνιστά
έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο
χρονικό διάστημα, με την έννοια ότι δεν θα επαναλη−
φθεί στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί στο προκαθο−
ρισμένο χρονικό διάστημα.
6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των διακο−
σίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (248.400) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Αριθμ. 4878
(4)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑ−
ΘΗΣΗ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το π.δ. 147/1975 (ΦΕΚ 56/Α) περί του Οργανισμού
του ΥΠΕΠΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).
4. Την παρ. 1(στ) του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 για
την μετονομασία της ΕΥΔ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση» σε ΕΥΔ Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση».
5. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).
6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002).
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
8. Την υπ’ αριθμ. E (2007) 5634 /16.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευ−
ση και Δια Βίου Μάθηση», όπως ισχύει κάθε φορά.
9. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ», της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύει:
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, με αναπληρωτή του τον
Ειδικό Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Δια−
χείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ.
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα
ψήφου είναι:
(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης:
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
βίου Μάθηση» με αναπληρωτή του τον αναπληρωτή
Προϊστάμενο της ίδιας Υπηρεσίας.
− Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή εκπρό−
σωπός του από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
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− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
και Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας για την Ενσω−
μάτωση των Αρχών της Equal και για την διαχείριση
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
του Ανθρώπινου Δυναμικού».
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικη−
τική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» του Γ΄ ΚΠΣ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ «Πολιτισμός» του Γ΄ ΚΠΣ.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας.
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλίας.
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενι−
άς.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
− Ο Ειδικός Γραμματέας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης του ΥΠΕΠΘ
− Ο Ειδικός Γραμματέας Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού−
Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Διαπολιτισμι−
κής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του ΥΠΕΠΘ.
− Ο Ειδικός Γραμματέας Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρ−
φωσης και Καινοτομίας του ΥΠΕΠΘ.
− Ο Γενικός Διευθυντής Προγραμματισμού του ΥΠΕΠΘ.
− Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας
(ΕΣΥΠ).
− Εκπρόσωπος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων.
− Εκπρόσωπος των Προέδρων ΑΤΕΙ.
− Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).
− Ο Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας
(ΚΕΕ).
− Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ).
− Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκ−
παίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).
− Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
− Ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας
(ΕΙΝ).
− Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαι−
δευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ).
(γ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:
− Εκπρόσωπος Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΟΛΜΕ).
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− Εκπρόσωπος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελ−
λάδος (ΔΟΕ).
− Εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γο−
νέων.
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
− Εκπρόσωπος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής (ΟΚΕ).
− Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος.
− Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ.
− Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ.
− Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ).
− Δύο Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων.
(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος.
(δ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων
4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομά του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπρο−
σώπου. Σε περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή
κωλύματος το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται
με την παραπάνω διαδικασία.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που έχει την
ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών
και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών.
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Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.
2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.
3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατα
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για τυχόν σχετι−
κά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού
τμήματός.
7. Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα−
θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος
η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής του,
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχεί−
ρισής του.
8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.
10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Επιχειρησιακού
Προγράμματος:
(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην
εφαρμογή του,
(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και

(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» παρέχει στην Επιτροπή Παρα−
κολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
για την άσκηση των καθηκόντων της:
1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων,
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε
θέματα εμπιστευτικότητας.
2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.
3. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική
της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η
εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορ−
ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη
συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης
τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των
εκθέσεων καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των
πρακτικών των συνεδριάσεων.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό
της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ.10021/5225/1128
(5)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυν−
σης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981
(ΦΕΚ 126/Α΄).
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2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του
ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2880/
2001 (ΦΕΚ 9/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ
769/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών
και των Ν.Π.Δ.Δ.»
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/34100/1.2.2008 (ΦΕΚ 293Β΄)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση στον
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας της
αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης του
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας τα Σάββατα, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες από 7.30 μέχρι
15.00 υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ με
σκοπό την εκτέλεση έργων του Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος, των απαραίτητων εργασιών
εξωραϊσμού και επισκευών των κτιρίων και τη σύνταξη
μελετών εφαρμογής ως εξής:
ΠΕ Μηχανικών
(Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες,
Μηχανολόγοι − Ηλεκτρολόγοι)
ΤΕ Μηχανικών
ΤΕ Εργοδηγών
ΔΕ Τεχνικός
(Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί,
ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι,
εργοδηγοί, σχεδιαστές, συντηρητές
επιστημονικών οργάνων, κλπ)
ΥΕ Εργατών
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

38
52
10
136

1
237

Το παραπάνω προσωπικό θα ασχοληθεί μέσα στα
καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες περί
ωραρίου εργασίας διατάξεις. Η απόφαση αυτή ισχύει
μέχρι 31.12.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 530
(6)
Σύσταση και Λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιε−
ράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.
ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 11.5.2004)
Έχοντας υπόψει:
Α) Τας σχετικάς διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί Κατα−
στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
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Β) Τας σχετικάς διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1978 Κα−
νονισμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενο−
ριών».
Γ) Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας
παρά τη Ιερά Μητροπόλει, διά την εκτέλεσιν Εκκλησι−
αστικών Έργων.
Δ) Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής
Υπηρεσίας, όπως αυτα προβλέπονται από το ν. 1418/1984,
το π.δ. 23/1993 διά την αντιμετώπισιν της εκτελέσεως
των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, τα οποία χρημα−
τοδοτούνται από τας Δημοσίους Επενδύσεις καθώς
και από τας Επενδύσεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στηρίξεως.
Ορίζει τα κάτωθι:
1. Ως Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοιαν του π.δ.
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της
Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.
2. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατα την έννοιαν του
ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας.
3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατα την έννοιαν του
ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985, ορίζεται η Τεχνική
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.
4. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα
Επιβλέποντος Μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και
εις έτερα πρόσωπα, Ίδιώτας Μηχανικούς οίτινες δύνα−
νται να προσληφθούν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, διά
συμβάσεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς
κάλυψιν των αναγκών των εργολαβιών αι οποίαι δεν
δύνανται να καλυφθώσιν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας.
5. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του
ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικόν
Συμβούλιον της οικείας Νομαρχίας το οποίον γνωμα−
τεύει, εισηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν
έργων και των τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προ−
βλημάτων επ’ αυτών .
6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των
Δημόσιων Έργων διέπει τας καταρτιθησομένας Συμβά−
σεις εκτελέσεως έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό
την έννοιαν ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών
ρητρών.
7. Διαφωνίαι, αίτινες τυχόν να προκύψουν, επιλύονται
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιν την καθ’ ύλην και
τόπον αρμοδιότητα, όπως αυτή ορίζεται από το Κ.Π.Α.,
μετά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αυτή
προβλέπεται διά του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985,
αποφαινομένου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μη−
τροπολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού
Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως.
8. Η σύνταξις μελετών των προς εκτέλεσιν έργων,
πραγματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε
θεώρησις αυτών υπό του Προϊσταμένου αυτής.
9. Διά την δημοπράτησιν των έργων, αι συνταχθείσαι
μελέται, εγκρίνονται υπό της Προϊσταμένης Αρχής, δη−
λαδή το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το οποίον εγκρίνει
και την σχετικήν διακήρυξιν.
10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ήν η Τεχνική Υπηρεσία αδυ−
νατεί να συντάξει και να εκπονήσει τας σχετικάς Μελε−
τάς, δύναται να ανατεθεί η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν
εμπειρον επί του προς εκτέλεσιν έργου Μηχανικόν, κα−
τόπιν αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, και μετά
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εισήγησιν του Τεχνικού Συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι
συντάσσονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνι−
κής Υπηρεσίας και εγκρίνονται από την Προϊσταμένην
Αρχήν.
Κατα ταύτα η οργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας διά την
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών ’Έργων εις την Ιεράν Μητρό−
πολιν Κεφαλληνίας καθορίζεται ως κάτωθι:
1. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι
τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία
τής Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται εκ των
Μηχανικών:
Α) Γεράσιμον Βασιλάτον, Αρχιτέκτονος Μηχανικού,
Β) Νικολάου Μπελίτση, πολιτικού μηχανικού,
του πρώτου οριζόμενου ως Προϊσταμένου της ’Υπηρε−
σίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
3. Το Τεχνικόν Συμβούλιον ορίζεται εκ της Ιεράς Μη−
τροπόλεως Κεφαλληνίας, σποτελούμενον εκ πέντε Μη−
χανικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 20 Ιουνίου 2004
Ο Μητροπολίτης
† Ο Κεφαλληνίας ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.109799/13319/5.3.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
401/11.3.2008 (τ. Β΄) διορθώνεται:
το λανθασμένο: «Φ. 109799/199505/5.3.2008»
στο ορθό: «Φ.109799/13319/5.3.2008».
Με εντολή Υπουργού
Ο Τμηματάρχης
Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ
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