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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/6286/0022
(1)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης (Δ5) Οι−
κονομικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών, έτους 2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/2003).
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/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/
3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−

γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 80.000
ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα
αντιμετωπισθεί από τον Ειδ. Φορέα 23−110 και ΚΑΕ 0511
οικ. Έτους 2008, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/6199/7.3.2008
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5) Το υπ’ αριθμ. 1008045/424/0005/4.1.2008 έγγραφο
της Δ5−Οικονομικού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας σε εξήντα πέντε (65) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Οικονομικού (Δ5) του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών , για το χρονικό διάστημα από
1.3.2008 μέχρι 31.7.2008, και μέχρι σαράντα (40) ώρες
απογευματινής εργασίας τον μήνα ανά υπάλληλο.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και
ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης, με την οποία
θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο,
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνε−
ται και η πραγματοποίηση αυτής.
Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν την
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ−ΟΑΛΑΑ/οικ. 644
(2)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασι−
μότητας 2007−2013» σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 3614/2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
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),
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2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013», (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).
3. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1083/2006 Κανονισμό του Συμ−
βουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενι−
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του υπ’ αριθμ.
1260/1999 κανονισμού (ΕΚ) .
4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 1389/28.3.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοι−
χείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.
5. Την υπ’ αριθμ. E (2007) 5436/31.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση
της Προσπελασιμότητας 2007−2013».
6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
7. Το π.δ. 910/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων».
8. Το π.δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει και οι σχετικές εγκύκλιοι εφαρμογής
αυτού.
9. Το π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών».
10. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000).
11. 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).
12. Το εδ (α) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007,
σχετικά με την ανάθεση της διαχείρισης του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότη−
τας» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική
Ανάπτυξη» του ΚΠΣ 2000−2006 και τη μετονομασία της
σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»
13. Το εδ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007,
για τη μετονομασία της ΕΥΔ ΕΠ «Σιδηρόδρομοι−Αερο−
δρόμια−Αστικές Συγκοινωνίες» του ΚΠΣ 2000−2006 σε
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών.
14. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελα−
σιμότητας 2007−2013».
15. 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 «Ενίσχυση της Προσπελασιμό−
τητας 2007−2013» (ΕΠ.ΕΠ), της οποίας η σύνθεση είναι
η ακόλουθη:
I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασι−
μότητας 2007−2013» (ΕΠ.ΕΠ) είναι ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος έχει την ευθύνη
του ΕΠ.ΕΠ και εποπτεύει τη διαχειριστική αρχή του εν
λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

II. Λοιπά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με
δικαίωμα ψήφου είναι:
1. Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης και των ενδιάμεσων φορέων διαχεί−
ρισης που διαχειρίζονται τμήματα του ΕΠ.ΕΠ.:
i. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
ii. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας 2007−2013»
iii. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών
iv. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του
ΥΠΟΙΟ.
2. Εκπρόσωποι των Φορέων Υλοποίησης του ΕΠ.ΕΠ:
i. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1)
της ΓΓΔΕ.
ii. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών
Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ.
iii. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων (Δ4)
της ΓΓΔΕ.
iv. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περι−
φέρειας Αττικής της ΓΓΔΕ (Δ9).
v. Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων της
ΓΓΔΕ (Δ12).
vi. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδο−
ποιΐας.
vii. Εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.
viii. Εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ.
ix. Εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ.
x. Εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ/ΟΑΠ, με μελλοντική αντικα−
τάσταση του από εκπρόσωπο της υπό σύσταση Γενικής
Δ/νσης για τις συμβάσεις παραχώρησης.
xi. Εκπρόσωπος της «Ε.Υ.Δ.Ε. Μελετών – Κατασκευών
Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου», όπως αυτή συ−
στήνεται σύμφωνα με το προς υπογραφή σχετικό π.δ.
xii. Εκπρόσωπος της «Ε.Υ.Δ.Ε. Λειτουργίας και Συντή−
ρησης Έργων Παραχώρησης», όπως αυτή συστήνεται
σύμφωνα με το προς υπογραφή σχετικό π.δ.
xiii. Εκπρόσωπος της «Ε.Υ.Δ.Ε. Μελετών – Κατασκευών
Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιόνιας Οδού», όπως
αυτή συστήνεται σύμφωνα με το προς υπογραφή σχε−
τικό π.δ.
xiv. Εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό Α.Ε.
xv. Εκπρόσωπος της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
xvi. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
xvii. Εκπρόσωπος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο−
μίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης.
xviii. Εκπρόσωπος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώ−
ματος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης.
xix. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών από τη Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Πε−
ριβάλλοντος.
xx. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών από τη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών.
xxi. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελ−
λάδος (ΟΣΕ Α.Ε.).
xxii. Εκπρόσωπος της Εταιρείας ΕΔΙΣΥ Α.Ε.
xxiii. Εκπρόσωπος της Εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
xxiv. Εκπρόσωπος της Εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
xxv. Εκπρόσωπος της Εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
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xxvi. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Αστικών Συγκοι−
νωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.).
xxvii. Εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας «Ηλεκτρι−
κός Σιδηρόδρομος Αθηνών – Πειραιώς» (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.).
xxviii. Εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας Θερμικών
Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.).
xxix. Εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας «Ηλε−
κτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς»
(Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.).
xxx. Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο−
ρίας (Υ.Π.Α.).
xxxi. Εκπρόσωπος της ΤΡΑΜ ΑΕ.
xxxii. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης Έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος / Γ.Γ.Δ.Ε. /
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
xxxiii. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος / Γ.Γ.Δ.Ε. / Υ.ΠΕ.
ΧΩ.ΔΕ.
3. Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ.
i. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών δράσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ii. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
iii. Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης του
ΥΠΟΙΟ.
iv. Εκπρόσωπος της επιτροπής για το συντονισμό του
προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματο−
δοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων του άρθρου
17 του ν. 3614/2007.
v. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών.
vi. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
4. Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).
i. Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ.
ii. Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ.
5. Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
i. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής.
ii. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ).
iii. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας (ΓΕΩΤΕΕ).
iv. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
v. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία.
vi. Εκπρόσωπος της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Μη−
χανικοί του Κόσμου»
vii. Εκπρόσωπος της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων − Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ).
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
1. Εκπρόσωπος της Αρχής Ελέγχου του ΥΠΟΙΟ.
2. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων του ΥΠΟΙΟ.
3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΟΙΟ.
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4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ενσωμάτωσης
αρχών Equal.
5. Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6. Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8. Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής.
9. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων
10. Ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
11. Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
12. Εκπρόσωπος της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» (Α.Μ.Ε.Λ.).
13. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου
Αθηνών (Ο.Ρ.Σ.Α.)
14. Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύ−
μων Τεχνικών Εταιρειών και Ε.Π.Ε. (Σ.Α.Τ.Ε).
15. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Τεχνικών Εταιρειών
Ανώτερης Τάξης (Σ.Τ.Ε.Α.Τ).
IV. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομά του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Δι−
αχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση
της Προσπελασιμότητας 2007−2013». 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 αναπλη−
ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην πε−
ρίπτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή
γνωστοποιείται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Δια−
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυ−
ση της Προσπελασιμότητας 2007−2013» που έχει την
ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
V. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ−
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών 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.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, σύμ−
φωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακολού−
θηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλο−
ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση
της Προσπελασιμότητας 2007−2013».Ειδικότερα:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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 στρα−
τηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις στην Διαχειριστι−
κή Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας 2007−2013» για την επίτευξή τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του υπ’ αριθμ. 1083/2006
Κανονισμού.
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση
υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγχου
ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007−
2013», καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία
μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή μετά την εξέταση της
εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τμήματός της.
7. Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
2007−2013» οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του
επιχειρησιακού προγράμματος η οποία ενδεχομένως
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή
στη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομέ−
νης της χρηματοοικονομικής διαχείρισής 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 Διαχείρισης
του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007−2013»
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. «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας 2007−2013» παρέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
2007−2013» 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 Προγράμμα−
τος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007−2013»
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. «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας 2007−2013» σύμφωνα με τις οδηγίες
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζε−
ται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που
απορρέουν από τον υπ’ αριθμ. 1083/2006 Κανονισμό (ΕΚ).
Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ««Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
2007−2013»» σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειρι−
στική Αρχή Μεταφορών είναι αρμόδια για την προετοι−
μασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή
των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς και της ημερή−
σιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των ανα−
γκών της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλύπτονται
από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
««Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007−2013»».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Φ400/44/32114/IB
(3)
Χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής Αμπέτειου Σχο−
λής Καΐρου για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογι−
στή και εκτυπωτή σε πρωτεύσαντα και αριστεύσα−
ντα μαθητή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των νόμων:
α) 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α/17.6.1996) «Η Ελληνική Παιδεία
στο Εξωτερικό, η διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις».
β) 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α/10.6.2003).
2) Την υπ’ αριθμ. Φ400/11/140041/ΙΒ/7.2.2003 (ΦΕΚ 189/
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τ.Β/2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ400/167/79294/IB/20.8.2004
(ΦΕΚ 1352/τ.Β/2.9.2004) κοινή υπουργική απόφαση.
3) Τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους
2008.
4) Το υπ' αριθμ. Φ815.1/721/132041/Ζ1/26.11.2007 της Δ/
νσης Π.Ο.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
5) Το υπ' αριθμ. Φ.20/1743/7.11.2007 έγγραφο του Συντο−
νιστή Δ/θμιας Εκπ/σης Ντυσσελντορφ, αποφασίζουμε:
Α. Χρηματοδοτούμε τη σχολική επιτροπή της Αμπε−
τείου Σχολής Καΐρου με το συνολικό ποσό των οκτα−
κοσίων πενήντα ευρώ (850,00 ευρώ). Σκοπός της χρη−
ματοδότησης είναι η αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή
και εκτυπωτή στον ισοψηφήσαντα πρώτο από τους
αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου της
Αμπετείου Σχολής Καΐρου. Η χρηματοδότηση γίνεται σε
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων προϋπολογισμού
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους 2008 ΚΑΕ 2423 ειδικού
φορέα 19−140, ως εξής:
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΣΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΑΜΠΕΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙΡΟΥ
850,00
ΣΥΝΟΛΟ
850,00
Β. Εγκρίνουμε την έκδοση ισόποσου χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα της Τράπεζας Ελ−
λάδος και επί του Ταμείου υπολόγου Συμψηφισμών, σε
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2423 ειδικού φορέα 19−140
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους
2008. Το προϊόν του εντάλματος αυτού θα αποσταλεί με
επιταγή στο όνομα του αναφερόμενου σχολείου και σε
ευρώ. Τυχόν έξοδα έκδοσης της επιταγής θα βαρύνουν
το λογαριασμό του χρηματικού εντάλματος.
Γ. Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων είναι η
τήρηση του σκοπού της χρηματοδότησης και η ύπαρξη
των νομίμων παραστατικών (αποδείξεις κ.λπ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 8003/2084
(4)
Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν
στο ΚΕΠ του Δήμου Φιλιατρών με σύμβαση μίσθω−
σης έργου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Διοίκηση, οργάνωση
και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις − ΦΕΚ
107/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις − ΦΕΚ 206/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002( Ανα−
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις
−ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).
5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/8/37/6.2.2008 έγγραφο
του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη το οποίο
αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου
διάρκειας έως έξι(6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθμού της Χώρας λόγω της λήξης τους κατά το
χρονικό διάστημα από 1.3.2008 έως 31.3.2008, και με το
οποίο εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για
τον δήμο Φιλιατρών.
6. Την από 8.4.2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου της ΚΕΔΚΕ, σύμφωνα με την οποία οι συγκεκρι−
μένες εργασίες που περιγράφονται πιο κάτω μπορούν
να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου
χωρίς να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
7. Το γεγονός ότι το έργο που θα παρέχει το εν λόγω
προσωπικό δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθη−
κόντων των υπαλλήλων του Δήμου Φιλιατρών.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Φιλιατρών,
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δημοσίευση του
ν. 3013/2002, με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.1/ οικ. 17187/12.9.2002 απόφαση Υφυ−
πουργού ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1190/ Β΄/12.9.2002), με την οποία δό−
θηκε έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ του Δήμου Φιλιατρών.
10. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
ΥΠΕΣΔΔΑ «Οδηγίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου στα ΚΕΠ ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απα−
ραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθωσης,
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και το άρθρο 681
κ. επειτ. του Αστικού Κώδικα, σε ένα (1), ως κατωτέρω:
ένα (1), κατηγορίας ΠΕ ή TE ή ΔΕ (κατηγοριών όπως
αυτές θα επιλεχθούν).
Β. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το
έργο, πρέπει να έχουν:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο
σχολών της αλλοδαπής όλων των κλάδων ή ειδικοτή−
των.
β) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα αποδεικνύ−
εται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
Γ. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την
παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π.
Δ. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα
με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 και ως εξής:
1. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασιού−
χου 880,00 ευρώ.
2. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό, ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1. ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880,00 ευρώ.
2.2. ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών λαμβά−
νει μηνιαία αποζημίωση 1.000,00 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής
την 1.2.2005).
Ε. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την
πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει

6028

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τις απαραίτητες οδηγίες. Για την καταβολή της αμοιβής
απαιτείται βεβαίωση του Προϊσταμένου για την πληρό−
τητα και την αρτιότητα του έργου.
ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα−
φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου
Φιλιατρών.
Ζ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης
έργου, απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη πέραν
των έξι (6) μηνών. Το εξάμηνο αρχίζει να μετρά από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση με την
ημερομηνία αρχής του προαναφερόμενου έργου από
τον ανάδοχο.
Η. Οι ανάδογοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
Θ. Με την υπογραφείσα σύμβαση μπορούν να καθορι−
σθούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια
σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Απασχόληση
των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές που
περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγορεύονται.
Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων,
δεν μπορεί να εκτελεσθεί από τους υπαλλήλους του
Δήμου Φιλιατρών, λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρωπίνου
δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες
και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία δεδομένου ότι
πρόκειται για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις
νεοπαγείς (ν. 3013/2002).
Κ. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
Λ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες
συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα νια το υπόλοιπο
ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε πε−
ρίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα επιστρέφει τις
συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ. δεν θα τις χρημα−
τοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για το ανεκτέλεστο
χρονικό διάστημα.
Μ. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής, κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν
θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛ−
ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δεν
θα κάνει δεκτή την νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την
χρηματοδοτήσει.
− Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
ύψους 6.000,00 ευρώ αν ο συμβασιούχος που επιλεγεί
έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου άνω των 24 μηνών, και 5.280,00 ευρώ αν ο συμβα−
σιούχος που επιλεγεί δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 28 Φεβρουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 16226/2909
(5)
Τροποποίηση του καταστατικού του Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής
Εύβοιας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 3463/2006 «Κώ−
δικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση πρωτο−
βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
4. Την υπ’ αριθμ. 3038/31.5.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας».
5. Την υπ’ αριθμ. 13579/24.11.2004 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί σύστα−
σης «Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων των
Δήμων Κεντρικής Εύβοιας», η οποία δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 1815/8.12.2004.
6. Την υπ’ αριθμ. 02/2008 σε ορθή επανάληψη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Δι−
αχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής Εύβοιας,
περί αύξησης της ετήσιας εισφοράς των Δήμων − μελών
του ΕΣΔΑΔΚΕ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ενιαίου Συνδέ−
σμου Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής
Ευβοίας ως προς το άρθρο 4 β΄ εδάφιο του καταστα−
τικού αυτού (ΦΕΚ 1815/8.12.2004) ως εξής:
«Ως ετήσια εισφορά κάθε Δήμου προς το Σύνδεσμο
ορίζεται το ποσό των 1,00 € ανά κάτοικο κάθε Δήμου
που συμμετέχει και σ’ αυτόν».
Με την πράξη αυτή προκαλείται σε βάρος των προϋ−
πολογισμών των Δήμων, δαπάνη για την ετήσια εισφο−
ρά, ύψους τόσο όσο προκύπτει από το ανωτέρω τροπο−
ποιημένο άρθρο. Η πίστωση που αναλογεί θα εγγράφει
στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των
Δήμων που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο, τόσο για το
έτος 2008 όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 6 Μαρτίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
F
Αριθμ. 2246
(6)
Καθιέρωση και κατανομή ωρών υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή στο προσωπικό Δακοκτονίας 2008.
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Δι−
οίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του
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Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες
διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
«συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις»
4. Την υπ’ αριθμ. 1512/ 13.2.2008 προηγούμενη απόφασή
μας, με την οποία διαπιστώνουμε την ανάγκη υπερωρι−
ακής απασχόλησης με αμοιβή του εμπλεκομένου προ−
σωπικού στο πρόγραμμα της Δακοκτονίας 2008.
5. Την υπ’ αριθμ. 1513/13.2.2008 απόφασή μας, περί «ορι−
σμού προσώπων για την οργάνωση και εφαρμογή του
Προγράμματος Δακοκτονίας 2008» και
6. Το αρθρ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Περί Μι−
σθολογικών ρυθμίσεων Λειτουργών και Υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία, απογευματινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με αμοιβή για το
προσωπικό Δακοκτονίας από 1.3.2008 μέχρι 31.12.2008
ως εξής:
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1. Διευθυντής Δακοκτονίας, 24 ώρες μηνιαίως απο−
γευματινής εργασίας και 16 ώρες μηνιαίως Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών, δηλαδή συνολικά 240 και 160
ώρες, αντίστοιχα.
2. Επόπτες Δακοκτονίας, 44 ώρες μηνιαίως απογευ−
ματινής εργασίας και 16 ώρες μηνιαίως Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών, δηλαδή συνολικά 440 και 160 ώρες,
αντίστοιχα
3. Λογιστή Δακοκτονίας 45 ώρες μηνιαίως απογευμα−
τινής εργασίας, δηλαδή 450 ώρες συνολικά και
4. Γραμματέα Δακοκτονίας 20 ώρες μηνιαίως απογευ−
ματινής εργασίας, δηλαδή 200 ώρες συνολικά.
Οι δαπάνες υπερωριακής αμοιβής θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του Δακοκτονίας και του ΚΑΕ 0511 και 0512
με ύψος δαπάνης 33.000 €.
Ηράκλειο, 5 Μαρτίου 2008
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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