16417

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1222
5 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/33953/0022
(1)
Καθορισμός αμοιβής Έκτακτης Επιτροπής για την τεχνι−
κή αξιολόγηση για την «προμήθεια βελόνων (fistula)
τεχνητού νεφρού».

Καθορισμός αμοιβής Έκτακτης Επιτροπής για την
τεχνική αξιολόγηση για την «προμήθεια βελόνων
(fistula) τεχνητού νεφρού». ......................................................
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−
λών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙ−
ΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. .................................................................................
Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ−
χου στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ−
ΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σε πράξεις που συγ−
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του
Γ΄ ΚΠΣ. ........................................................................................................
Υπερωριακή Απασχόληση των Μονίμων Πολιτικών
Υπαλλήλων ΠΝ, ΜΤΝ, ΕΑΑΝ κατά το Β΄ Εξάμηνο
2006. .............................................................................................................
Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης
εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος
και κατασκευής θεμελιακής γείωσης. .............................
Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο
πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνη−
τικών Φορέων, Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ», Μέτρο 4.2. του
ΕΠΑΝ............................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ
599/Β΄/21.5.2001) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη
Σύσταση και Λειτουργία Ειδικών Υπηρεσιών «ΣΥ−
ΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» και «ΕΦΑΡ−
ΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ»,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ.
113388/30.7.2002 (1029/Β΄/7.8.2002), 190619/13.11.2003
(ΦΕΚ 1700/Β΄/19.11.2003) και 180146/14.7.2005 (ΦΕΚ
1033/Β΄/21.7.2005) όμοιες αποφάσεις. ...............................
Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας
20/2006 που αφορά τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας του προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών,
Οίκων Ευγηρίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Ιατρικών
Διαγνωστικών Κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για
το έτος 2006. .......................................................................................
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
1.2 Του ν. 2286/1995 άρθρο 6 παρ. 3 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Προμή−
θειες του δημοσίου και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε από τον ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄/1999).
1.3 Του ν. 1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α΄/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.»
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/ 1995 και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2303/ 1995.
1.4 Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/
23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου... κ.τ.λ.».
1.5 Του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/1997).
1.6 Του ν. 1943/άρθρο 7 παρ. 1. (ΦΕΚ 2040/Β΄/19.11.1999)
«Περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφή από Γεν. Γραμ−
ματείς».
1.7 Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232/Α΄/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του
ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α΄/1993).
1.8 Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α΄/1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/ Α΄/17.3.2004).
1.9 Του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α΄/18.3.1996) «Σύσταση Γε−
νικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
1.10 Του άρθρου 2 του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α΄/1995)
«Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών»
του Υπουργείου Εμπορίου.
1.11 Του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Προ−
μήθειες Δημοσίου Τομέα κ.λπ.».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. Δ/15/Φ19/4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 528/
Β΄/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης».
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2.2 Την υπ’ αριθμ. Β3/62/17.5.2004 (ΦΕΚ 784/Β΄/2004) απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότηση για
υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού» όπως τροπο−
ποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Β3/105/25.6.2004 απόφαση.
2.3 Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών − Γ. Λ. Κράτους
με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν.3205/2003».
2.4 Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β΄/2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
2.5 Την υπ’ αριθμό Π1/6563/2005 (ΦΕΚ 1548/Β΄/2005)
απόφαση, σχετικά με «Συγκρότηση Έκτακτης Επιτροπής
για την τεχνική αξιολόγηση για την «προμήθεια βελόνων
(fistula) τεχνητού νεφρού»» και τις υπ’ αριθμ. Π1/7026/2005
(ΦΕΚ 1678/Β΄/2005) και Π1/8258/2005 (ΦΕΚ 56/Β΄/2005) τρο−
ποποιητικές αυτής.
2.6 Το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάσθηκε για το θέμα
αυτό από την έκδοση της υπ’ αριθμ. Π1/6563/2005 απόφα−
σης από 24.10.2005 έως και 13.1.2006 ως τα υποβληθέντα
την 2.5.2006 (Π1/2092/2006) στην Υπηρεσία μας πρακτικά
αυτής, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση των μελών
της ανωτέρω Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από
21.10.2005 έως 15.1.2006, ως ακολούθως:
1.1 Του Προέδρου της Επιτροπής σε τριακόσια πενήντα
(350) €.
1.2 Του κάθε ενός από τα μέλη σε τριακόσια (300) €.
1.3 Του Γραμματέα σε διακόσια πενήντα (250) €.
2. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από−
φαση ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακο−
σίων ευρώ (9.600 €) και θα καλυφθεί από τον τακτικό
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης στον οποίο έχει γίνει πρόβλεψη
για το τρέχον οικονομικό έτος ΚΑΕ 0515 του Ειδικού
Φορέα 35/140.
3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται εξ’ ολο−
κλήρου στους δικαιούχους με την προϋπόθεση συμμετο−
χής τους σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το
μήνα, οι οποίες θα πρέπει να έχουν γίνει εκτός κανονικού
ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε
λιγότερες των τεσσάρων συνεδριάσεις, η αποζημίωση
περικόπτεται ανάλογα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006
Οι Γενικοί Γραμματείς
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών
Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής
Υπ. Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F
Αριθμ. 2/35748/0025
(2)
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−
λών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙ−
ΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρί−
του του ν. 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της από

8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/1988).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.9.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1185/
3.8.2004) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσί−
ας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς
Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της
Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κλη−
ροδοτημάτων».
4) Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995 απόφασή μας
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών από τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις
για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ.».
5) Το υπ’ αριθμ. 194/23.6.2006 έγγραφο της ανωτέρω
Τράπεζας, με το οποίο ζητά την αύξηση του ανωτάτου
ορίου έκδοσης εγγυητικών της επιστολών στο ποσό των
25.000.000,00 ευρώ.
6) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται
σήμερα.
7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών
επιστολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙ−
ΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων
ευρώ (25.000.000€), με τους όρους και τις προϋποθέσεις
βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο και
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για εκτέλεση έρ−
γων, προμήθειες κ.λπ. (υπ’ αριθμ. 2028691/4354/3.8.1995
απόφασή μας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
F
Αριθμ. 2628/Γ0051
(3)
Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου
στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥ−
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σε πράξεις που συγχρηματοδο−
τούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Δι−
αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003
(ΦΕΚ Α΄ 136).
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006
(ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια.
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3. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄
302).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (Α΄ 302)»
(ΦΕΚ Β΄ 792).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ−
θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β΄ 879).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/14.3.2003 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου
17 (παρ.6) του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β΄ 310).
7. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος 2006.
8. Το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθει−
ας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2006.
9. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου σε
πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας όπως αναφέρεται στο θέμα.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη 840 ευρώ, πλέον εργοδοτικών
εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα
καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της
Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ου−
σιαστικού ελέγχου σε δράσεις ΕΚΤ του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
2000−2006, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.
2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι παρακάτω
υπάλληλοι του ΓΛΚ, της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού
και Ελέγχων:
• Κανελλοπούλου Παναγιώτα,
• Φλωρέντζου Μαργαρίτα
Συντονίστρια της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται η Κα−
νελλοπούλου Παναγιώτα.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα
από 10−16.9.2006 στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και
Καστοριάς.
4. Ειδικότερα θα ελεγχθούν:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Ε.Π. Δυτικής
Μακεδονίας, όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου πράξεων ΕΚΤ, σε συνέχεια προηγουμένων ελέγ−
χων της ΕΔΕΛ.
β) Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, όσον αφορά το σύστημά του,
καθώς επίσης και την ολοκλήρωση του έργου «Κατάρτιση
ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κα−
τάρτισης (ΚΕΚ)» του μέτρου 1.2 «Ανάπτυξη Ανθρώπινων
Πόρων» με κωδ.ΟΠΣ 80248, σε συνέχεια προηγουμένου
ελέγχου και
γ) Οι ανάδοχοι του παραπάνω έργου:
• Το ΚΕΚ. Ι.Μ.Ο.Α. στο Ν. Φλώρινας ως ανάδοχος του
υποέργου 1.
• Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ. στο Ν. Κοζάνης ως ανάδοχος
του υποέργου 2.
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• Το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΕΠΕ στο Ν. Καστοριάς ως
ανάδοχος του υποέργου 4.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιθανόν να ελεγ−
χθούν και άλλα έργα/υποέργα, που εκτελεί ο παραπάνω
τελικός δικαιούχος στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που θα επι−
λεγούν με τυχαία δειγματοληψία ή κατά την κρίση της
ελεγκτικής ομάδας.
5. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας είναι ο έλεγχος του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου μέσω των παρα−
πάνω επιλεγμένων πράξεων και ειδικότερα:
α. η διαπίστωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής
ελέγχου σε επίπεδο κεντρικών και περιφερειακών υπη−
ρεσιών και τελικών δικαιούχων,
β. η διαπίστωση της ορθής διαχείρισης του προγράμ−
ματος σε σχέση με τα ελεγχόμενο έργο από τη Διαχει−
ριστική Αρχή καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση των
πράξεων από τους τελικούς δικαιούχους,
γ. η πορεία υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με τις
εθνικές και κοινοτικές διατάξεις,
δ. η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και
λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και
ε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων,
οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους.
6. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση
με τα αποτελέσματα του ελέγχου, που θα υποβληθεί
εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στη Διεύθυνση Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.).
7. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη, από την υπό στοιχείο 5 του προοιμίου
απόφαση, αποζημίωση.
8. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο συ−
μπεριλαμβανομένου και του ταξί για μετακινήσεις εντός
των Νομών, που θα διενεργηθεί ο έλεγχος.
9. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί−
νησης και διανυκτερεύσεων των μελών της ελεγκτικής
ομάδας θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 6
του προοιμίου απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ioυλίου 2006
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Διευθύντρια
Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων
ΚΟΡΙΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
F
Αριθμ. Φ.842.10/11/06
(4)
Υπερωριακή Απασχόληση των Μονίμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων ΠΝ, ΜΤΝ, ΕΑΑΝ κατά το Β΄ Εξάμηνο 2006.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.03 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και άλλες συναφείς διατάξεις».
β. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από
Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυ−
τικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών και
απρόβλεπτων αναγκών.
γ. Το Γενικό Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2006
(Π/Υ ΓΕΝ 2006) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών.
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δ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 451/41/10623/Σ.144/1.3.00/ΕΠΥΕΘΑ/
ΔΣΣΑΔ Υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται
οι Υπηρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη και
12ωρη βάση.
ε. Το υπ’ αριθμ. 23/8.6.2006 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ.
στ. Το γεγονός ότι, το ΜΤΝ δεν επιχορηγείται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό και ως εκ τούτου δεν προκα−
λείται οικονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του
Κράτους από την αποζημίωση υπερωριακής απασχό−
λησης των υπαλλήλων του, αλλά από τις διατάξεις της
παρούσης απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση
στον Προϋπολογισμό του ΜΤΝ ύψους 16.115,91 ΕΥΡΩ.
ζ. Την υπ’ αριθμ. 333/4.4.2006 απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ.
η. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Προ−
ϋπολογισμό της ΕΑΑΝ ύψους 372,60 ΕΥΡΩ.
θ. Την υπ’ αριθμ. 246717/1.3.2006 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί
αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής
Άμυνας» (ΦΕΚ 274/3.3.2006 τ.Β΄), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλή−
ρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας
του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού των Υπηρεσιών του
Πολεμικού Ναυτικού, ΜΤΝ και ΕΑΑΝ, η οποία κρίνεται
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, κατά το Β΄ Εξάμηνο
2006 (ήτοι από 1.7.2006 μέχρι 31.12.2006).
2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί
ως ακολούθως:
α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 2000 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι
65.000 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511).
(2) Από 15 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής
Κρήτης και μέχρι 340 ώρες εργασίας ( Π/Υ Π.Β.Κ.)
(3) Από 76 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−
ΔΚ−Κ14 και μέχρι 27036 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4411 ή
4711).
(4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/FORACS
και μέχρι 6480 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412) και (ΚΑΕ
4712).
(5) Από 36 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΓΕΝ/Γ4 και μέχρι
1620 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4112).
(6) Από 11 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι
3.132 ώρες εργασίας (Π/Υ ΜΤΝ, ΚΑΕ 0261).
(7) Από έναν (1) Μον. Πολ. Υπάλληλο της ΕΑΑΝ και μέχρι
60 ώρες εργασίας ( Π/Υ ΕΑΑΝ, ΚΑΕ 0260−0261).
β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς
επίσης και νια συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας (Βάρδιες)
(1) Από 400 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 55000 ώρες
εργασίας (ΚΑΕ 0512).
(2) Από 25 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
145 ώρες εργασίας ( Π/Υ Π.Β.Κ).
(3) Από 76 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−ΔΚ
και μέχρι 61836 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4411 ή ΚΑΕ 4711).
(4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/FORACS
και μέχρι 6588 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412 ή ΚΑΕ 4712).
3. Τα όρια υπερωριακής εργασίας κατά Υπηρεσία θα
καθορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμ−
φωνα με τις απαιτούμενες ανά τρίμηνο υπηρεσιακές
ανάγκες.

4. Η αποζημίωση, που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση
της υπερωριακής απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο των
εγκριθεισών ωρών εργασίας Β΄ Εξαμήνου 2006, ύψους τε−
τρακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (411.500),
περίπου, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί
τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους ΚΑΕ
0511 και 0512 προϋπολογισμού ΓΕΝ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Φ Α΄ 50/12081/642
(5)
Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα−
ταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατά−
στασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατα−
σκευής θεμελιακής γείωσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και
οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του
π.δ. 396/1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση
και τροποποίηση του π.δ. 396/1998)».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
και του π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού».
4. Το π.δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και
Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκή−
σεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λπ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 470/1985 (Β΄ 183) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει «περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 72/23/ΕΟΚ».
7. Το ν. 1577/1985 (Α΄ 210) «Γενικός Οικοδομικός Κανονι−
σμός», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
8. Την υπ’ αριθμ. Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (Β΄ 470) «Αντι−
κατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλε−
κτρικών Εγκαταστάσεων με το πρότυπο HD 384».
9. Το άρθρο 2 του α.ν. 1672/1951 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 1468/1950 περί
ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού κ.λπ.»,
όπως ισχύει.
10. Την από 16.3.2006 υποβληθείσα εισήγηση της Επι−
τροπής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ Γ΄
7.5/17491/1236/13.10.2005 (Β΄ 1474) απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.
11. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση
του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας από ηλεκτροπληξία,
με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.
Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθί−
σταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλε−
κτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκατα−
στάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως ανα−
λύεται στην συνέχεια:
1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα
πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις
διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα
λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές πε−
ριγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΑΟΤ HD
384.
2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις
Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD
384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια διάταξη
διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέ−
πει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών
ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με διά−
ταξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
3. Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευα−
στεί με τον προηγουμένως ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε.,
ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από
το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί,
εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού
ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου.
Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις
διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα
τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η
εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού
ρεύματος στις παλαιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την δημοσίευση της
παρούσας ρύθμισης.
Ιδιαίτερα, σε παλαιές εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρ−
μόζεται σύστημα γείωσης του δικτύου ΤΤ (άμεση γείωση
μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να ελέγ−
χεται με μέτρηση όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD
384 η αντίσταση της γείωσης πριν από την εγκατάσταση
της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος. Αν η
τιμή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατά−
στασης που θα μετρηθεί, δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία
έναντι ηλεκτροπληξίας της Ε.Η.Ε., όπως αναφέρεται στην
συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση της
γείωσης (π.χ. με πρόσθεση ηλεκτροδίων).
Όλα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να έχουν
ληφθεί σε αυτές τις Ε.Η.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των
διατάξεων διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να διασφα−
λίζουν ότι σε περίπτωση σφάλματος προς εκτεθειμένα
αγώγιμα μέρη: η τάση επαφής σε αυτά δεν θα ξεπεράσει
τα 50V και η τάση τροφοδότησης στο αντίστοιχο τμήμα
της Ε.Η.Ε., στο οποίο εμφανίζεται το σφάλμα, θα διακό−
πτεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.
4. Κοντά στην διάταξη ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύ−
ματος, θα πρέπει να τοποθετείται πινακίδα με οδηγίες
στα ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον
χρήστη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 531.2.1.5 του
Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

5. Στα τμήματα των Ε.Η.Ε. που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία εφαρ−
μόζεται σαν μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία:
−Ηλεκτρικός διαχωρισμός,
−Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαμηλή
τάση προστασίας (PELV),
η κάλυψη των τμημάτων αυτών με διάταξη διαφορικού
ρεύματος είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα μέτρα προστα−
σίας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
6. Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος που πρέπει
να εγκαθίστανται με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν στις
παραπάνω παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρ−
θρου δεν θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα παράκαμψής
τους από τον χρήστη.
Άρθρο 2
Θεμελιακή Γείωση.
1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδο−
μές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι
οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα
γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η
θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.
2. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι
αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά
ή Διεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα
σχετικά πρότυπο του Ε.Λ.Ο.Τ..
3. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές
από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατα−
σκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση.
4. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατα−
σκευών, δύνανται να εφαρμόζεται η απ’ ευθείας γείωση
στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.
5. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης
του παρόντος θα πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο
ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 30).
Άρθρο 3
Επαγγελματικά δικαιώματα
στις εγκαταστάσεις της παρούσας απόφασης.
Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα για τη με−
λέτη, εφόσον αυτή προβλέπεται, την επίβλεψη εκτέλεσης
της μελέτης, την εγκατάσταση και την επίβλεψη της λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης
εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 4
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 15129 ΕΦΑ 2807
(6)
Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο
του Έργου «Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων,
Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ», Μέτρο 4.2. του ΕΠΑΝ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α΄/1.2.1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
γ. Του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση
Υπουργείου Τουρισμού.
2. Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυ−απα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολα−
βών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του
ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2303/1995.
3. Του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α΄/8.2.1985) «Ανάπτυξη της
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ
128/Α΄/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με
την Παραγωγή και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα, του
άρθρου 5, παρ. 6α και 9.
4. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/2003)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις».
5. Την Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.2006) απόφαση
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανα−
σίου».
6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο−
ήθειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
«εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002 «εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση
των αντίστοιχων πόρων».
7. Της υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/
GR/16/1/PO/016 απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) καθώς και την υπ’ αριθμ.
Ε(2004)5484/21.12.2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ΕΠΑΝ.
8. Της υπ’ αριθμ. 3405/12.6.2003 απόφασης με τίτλο
«μεταβίβαση στη ΓΓΕΤ της αρμοδιότητας ανάθεσης ενερ−
γειών Τεχνικής Βοήθειας».
9. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση εκτέλεσης Τεχνι−
κής Βοήθειας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 14640/
7.11.2003, 8830/16.7.2004 και 9597/3.8.2004 αποφάσεις.
10. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2004 απόφαση περί ορισμού
υπολόγου για τη διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας.
11. Την υπ’ αριθμ. 6818/ΕΦΑ 1525/28.5.2003 απόφαση
εκτέλεσης έργου με τίτλο: πράξης «Ανάπτυξη Δημόσιων
Ερευνητικών Φορέων, Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ».
12. Την Προκήρυξη και τον Οδηγό Εφαρμογής του έργου
«Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, Πρόγραμμα
ΑΚΜΩΝ», Μέτρο 4.2 του ΕΠΑΝ.
13. Την ανάγκη αξιολόγησης των υποβαλλομένων προ−
τάσεων στα έργα, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος
της οποία θα καθοριστεί με Υπουργική απόφαση και
θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις της ΣΑΕ 013/3 Κ.Α.
2003ΣΕΟ1330010 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, Επιτροπή, αξιολόγησης των προτάσεων

που υποβάλλονται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη
Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ»
του ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.2.
2. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη τα οποία
ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται
από το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητές
των ερευνητικών φορέων και στελέχη του ευρύτερου
επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των συνδέσμων αυτών.
Ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται ως κριτής. Το σύνολο
των μελών αξιολογεί τις προτάσεις και αποφασίζει περί
της αποδοχής ή απόρριψης τους, μετά από τεκμηριωμένη
πρόταση του κριτή. Ο συντονισμός της επιτροπής, ανατί−
θεται σε άτομα που υπηρετούν στη ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε
καθεστώς απασχόλησης ή σε εμπειρογνώμονες. Χρέη
γραμματέα ασκεί υπηρετών στη ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε
καθεστώς απασχόλησης ή εμπειρογνώμων.
3. Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προτά−
σεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυ−
ξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ»
του ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.2.
4. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής θα είναι δώ−
δεκα (12) μήνες και έως πενήντα (50) συνεδριάσεις.
5. Οι αμοιβές των μελών των επιτροπών, των συντο−
νιστών και γραμματέων, τα έξοδα μετακίνησης και δια−
μονής τους, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ΣΑΕ
013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ01330010 του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανά−
πτυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και
την εγκύκλιο του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/2003).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. οικ. 182826
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/
Β΄/21.5.2001) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας για τη Σύσταση και Λειτουρ−
γία Ειδικών Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ−
ΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ» και «ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ−
ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑ−
ΜΕΙΟ», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ.
113388/30.7.2002 (1029/Β΄/7.8.2002), 190619/13.11.2003
(ΦΕΚ 1700/Β΄/19.11.2003) και 180146/14.7.2005 (ΦΕΚ 1033/
Β΄/21.7.2005) όμοιες αποφάσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 48 και 90 του Κώδικα της νομοθεσία για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το ν.2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α΄/14.11.2000), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 37 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α΄/26.7.2001), το

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α΄/20.11.2003) και το
άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).
3. Το π.δ. 81/20.03.2002 (ΦΕΚ 57, τ.Α΄, 21.03.2002) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι−
κών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/9.2.2006
(ΦΕΚ 204 Β΄) όμοια απόφαση.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.4.2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527 Β΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την ομοιά της υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005
(ΦΕΚ 1284 Β΄).
6. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14.7.2000).
7. Την υπ’ αριθμ. 1868/13.8.1980 Πρωθυπουργική απόφαση
«Περί Συστάσεως Ειδική Επιτροπής για θέματα Ευρωπα−
ϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (ΦΕΚ 768/Β΄/16.8.1980).
8. Το ν.2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και
άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α΄/29.12.2000).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
10. Τον υπ’ αριθμ. 1260/1999 Κανονισμό του Συμβουλίου
της 21.6.1999 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά
Ταμεία».
11. Τον υπ’ αριθμ. 1784/1999 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.7.1999 σχετικά
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
12. Την υπ’ αριθμ. Ε (2000)3405/28.11.2000 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την
έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2006 για
τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρει−
ες που υπάγονται στο στόχο αριθμ. 1 στην Ελλάδα.
13. Τις αποφάσεις της Ε.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν τα
Επιχειρησιακά προγράμματα του ΚΠΣ 2000−2006, που
εμπεριέχουν πόρους ΕΚΤ και τα αντίστοιχα Συμπληρώ−
ματα Προγραμματισμού τους, καθώς και τις αποφάσεις
των Επιτροπών Παρακολούθησής τους.
14. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) για τη Σύσταση Ειδι−
κής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
15. Την υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 599/Β΄/21.5.2001), για τη «Σύσταση και
Λειτουργία Ειδικών Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» και «ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ−
ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ»,όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
113388/30.7.2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1029/
Β΄/7.8.2002), 190619/13.11.2003 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1700/Β΄/19.11.2003) και 180146/14.7.2005 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1033/Β΄/21.7.2005).
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
17. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης και καθορισμού πρό−
σθετων αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟ−
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ΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ», κυρίως σχετικά με την
υλοποίηση έργων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», για
τα οποία ορίστηκε Τελικός Δικαιούχος με απόφαση της
6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ανωτέρω Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος στην από 11.5.2006 συνεδρίασή
της, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ
599/Β/21.5.2001) Κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας για τη Σύσταση και Λειτουργία
Ειδικών Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ−
ΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»
και «ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ», όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 113388/30.7.2002
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1029/Β΄/7.8.2002) και
190619/13.11.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1700/
Β/19.11.2003), ως εξής:
1. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών ΕΚΤ διαρθρώνεται σε (4) μονάδες:
−Μονάδα Α: Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο των Ε.Π.
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και «Αντα−
γωνιστικότητα»
−Μονάδα Β: Υλοποίηση ενεργειών Κατάρτισης και Απα−
σχόλησης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».
−Μονάδα Γ: Ελέγχου.
− Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Πληροφορικής.»
2. Το άρθρο 7 ενότητα 1η «Μονάδα Α: Υλοποίηση Ενερ−
γειών στο Πλαίσιο των Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελ−
ματική Κατάρτιση» αντικαθίσταται, ως εξής:
«Μονάδα Α: Υλοποίηση Ενεργειών στο Πλαίσιο των Ε.Π.
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και «Αντα−
γωνιστικότητα»
1. Συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
των Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και
«Ανταγωνιστικότητα» για την υλοποίηση των ενεργειών
των Ε.Π. σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις των Συμπληρω−
μάτων Προγραμματισμού.
2. Είναι αρμόδια για τη σύνταξη και υποβολή στις Ειδι−
κές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. των Τεχνικών Δελ−
τίων έργων και υποέργων και των τυχόν τροποποιήσεών
τους.
3. Προβαίνει στην προκήρυξη ενεργειών που εμπεριέ−
χονται σε μέτρο ή μέρος μέτρου των Ε.Π., που της ανατί−
θεται, βάσει της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π.,
εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή δημοσιότητα αυτής.
4. Οργανώνει σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης των Ε.Π. την ενημέρωση των υποψηφίων
αναδόχων για την υποβολή των προτάσεων, σχετικά με
τους στόχους και τη φύση των ενεργειών, τα απαιτού−
μενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής, το σύστημα
αξιολόγησης των προτάσεων και το σύστημα διαχείρισης
των εν λόγω ενεργειών.
5. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία της αξι−
ολόγησης των προτάσεων και λαμβάνει κάθε πρόσφορο
μέτρο προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική, δια−
φανής και συνεπής προς τα τεθέντα υπό του ισχύοντος
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θεσμικού πλαισίου (Σύστημα Διαχείρισης και Υπουργική
Απόφαση προκήρυξης) κριτήρια.
6. Ενημερώνει για κάθε σοβαρό θέμα που ανακύπτει
τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. και εφαρμόζει
τις υπ’ αυτές εκπορευόμενες οδηγίες και κατευθύνσεις
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το
σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
7. Προετοιμάζει τις εγκριτικές των ενεργειών αποφά−
σεις και τις αποστέλλει στους αναδόχους.
8. Συγκεντρώνει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλε−
σης των ενεργειών των αναδόχων (μηνιαία και τριμηνιαία
δελτία παρακολούθησης). Παρακολουθεί τους αναδόχους
ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους.
9. Υποβάλλει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλα
τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες
του ΟΠΣ «Εργόραμα», για την παρακολούθηση των έργων
και των υποέργων.
3. Το άρθρο 7 ενότητα 2η «Μονάδα Β: Υλοποίηση ενερ−
γειών Κατάρτισης και Απασχόλησης του Ε.Π. Κοινωνία
της Πληροφορίας» παράγραφος 9 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«9. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης των
ενεργειών των αναδόχων φορέων, (μηνιαία και τριμηνι−
αία δελτία παρακολούθησης και άλλα που ενδεχομένως
καθορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις), προβαίνει στην
πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων
που έχουν αναλάβει οι ανάδοχοι, μέσω των στοιχείων
που οι ανάδοχοι φορείς υπεύθυνα δηλώνουν, με την επι−
φύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων περί ελέγχου και
εν γένει παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων
των αναδόχων φορέων.»
4. Το άρθρο 7 ενότητα 3η «Μονάδα Γ: Ελέγχου» παρά−
γραφος 1 ε. αντικαθίσταται, ως εξής:
«ε. Εφ’ όσον από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώνο−
νται μη επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και αχρεωστήτως ή
παράνομα καταβληθέντα χρηματικά ποσά, στον ελεγχό−
μενο φορέα κοινοποιείται με το πόρισμα του ελέγχου και
απόσπασμα της έκθεσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 190622/16.12.2005 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 1850/Β΄/16.12.2005) για την «Ανάκτηση αχρε−
ωστήτως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους
ή πόρους της Ε.Ε. στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου», όπως ισχύει κάθε φορά. Κάθε πόρισμα του
ελέγχου διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.»
5. Το άρθρο 7 ενότητα 4η «Μονάδα Δ Οργάνωσης
και Πληροφορικής» παράγραφος 4. αντικαθίσταται, ως
εξής:
«4. Διενεργεί δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας
των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου που υλοποιεί στο πλαίσιο των Ε.Π.
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», «Κοινωνία
της Πληροφορίας» και «Ανταγωνιστικότητα», σε συνεργα−
σία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ανωτέρω
Ε.Π., καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΚΠΣ. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων
στους ενδιαφερομένους.»
6. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001
(ΦΕΚ 599/Β΄/21.5.2001) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας για τη Σύσταση και Λειτουρ−
γία Ειδικών Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ−
ΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»
και «ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ», όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 113388/30.7.2002 (ΦΕΚ
1029/Β΄/7.8.2002), 190619/13.11.2003 (ΦΕΚ 1700/Β΄/19.11.2003)
και 180146/14.7.2005 (ΦΕΚ 1033/Β΄/21.7.2005) κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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F
Αριθμ. 12158
(8)
Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 20/2006
που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προ−
σωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών, Οίκων Ευγηρίας, Ια−
τρικών Εργαστηρίων, Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2006.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990.
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β΄/19.4.2006),
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση τούτης 17.7.2006.
4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α., δηλαδή ότι οι
δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των ερ−
γαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας
20/2006 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας
του προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών, Οίκων Ευγηρίας,
Ιατρικών Εργαστηρίων, Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2006 για όλους τους
εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά
αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 11.7.2006.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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