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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οίκ. 177224
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116070/7.2.08 (ΦΕΚ 437/
Β/13.3.08) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση Επι−
τροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθη−

κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22−04−2005).
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 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.
4. Την με α.π. E (2007) 5442/5.11.07 απόφαση έγκρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
5. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
6. Το Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τρο−
ποποιήθηκε, (ΦΕΚ, 19 Α΄ /1.2.1988).
7. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 165/14.07.2000).
8. Την με αριθμ. 2876/7.10.09 Απόφαση Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.09).
9. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
(ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009).
11. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α’/7.10.2009).
12. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α’/7.10.2009).
13. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α’/5.11.2009).
14. Την υπ’ αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232/2010 (ΦΕΚ 141/
Β/12.2.2010) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της
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Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Στ. Αρ−
ναουτάκη.
15. Την υπ’ αριθμ. 6319/711/8.2.2010 (ΦΕΚ 46/
ΥΟΔΔ/9.2.2010) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας με την οποία διορίζεται ο Γ. Πετράκος στη
θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΑ του
ΥΠΟΙΑΝ.
16. Το με αρ. πρ. οικ 175705/4.2.2010 έγγραφο της Δια−
χειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με συνημμένη
την από 18.1.2010 αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της
ΚΥΑ 116070/7.2.08 (ΦΕΚ 437/Β/13.3.08)
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116070/7.2.08 ΚΥΑ
«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007»
(ΦΕΚ 437/Β/13.3.08)» ως εξής:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ» προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ−
γείου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ, στον οποίο υπάγεται η διαχειριστική αρχή
του επιχειρησιακού προγράμματος με αναπληρωτή του,
τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
2. Λοιπά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με
δικαίωμα ψήφου είναι:
(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με αναπληρωτή του, τον
Προϊστάμενο της Μονάδας Α΄ της Ειδικής Υπηρεσίας
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ.
− Εκπρόσωποι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:
• Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής
• Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
• Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
• Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος
• Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
• Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και ΄Εργων
• Γενική Δ/νση Δασών
• Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

• Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
• Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανά−
πτυξης
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΥΠΕΚΑ).
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ενσωμάτωσης
αρχών Equal και Διαχείρισης Δράσεων του Ε.Π. «Ανά−
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
− Εκπρόσωπος της επιτροπής για το συντονισμό του
προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματο−
δοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων του άρθρου
17 του Ν. 3614/07.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία»
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013»
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος «Αλιεία»
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
− Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας
− Εκπρόσωπος Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
− Εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
− Εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού
(γ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ)
− Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ.
− Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ.
(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα−
νιών
− Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ)
− Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
− Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δη−
μοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία
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(ε) Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων
− Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ−
ΔΟΙΚΟ)
− Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (W.W.F.) − ΕΛΛΑΣ
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου.
(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων.
(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος.
(δ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής
Υποστήριξης.
(ε) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος
(στ) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν−
δύσεων
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 «ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 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 «ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 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.
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 «ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
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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 κατά
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 Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ», 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 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.
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 Διαχείρι−
σης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
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. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» παρέχει στην Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗ» για την άσκηση των καθηκόντων της:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
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. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 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 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗ» είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτη−
της τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων,
των εκθέσεων καθώς και της ημερήσιας 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.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. Δ17α/05/62/Φ 2.2.1
(2)
Τροποποίηση της αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13−3−2007 από−
φασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης
Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 180 του
ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).
2. Τις διατάξεις της αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13−3−2007
απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης
Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447).
3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ
Β΄ 2234) του Πρωθυπουργού σε συνδυασμό με την παρ.
2 του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13−3−2007
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης
Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447), ως εξής:
Α) Στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Γενι−
κούς Γραμματείς (παρ. 3 της απόφασης) τροποποιείται η
περ. γ) ως εξής: «γ) Την έγκριση τροποποίησης μελέτης
και παράτασης προθεσμιών».
Β) Στην ίδια παράγραφο 3 μετά την περ. γ) προστί−
θεται περ. δ) ως εξής: «δ) Την έγκριση των Ανακεφα−
λαιωτικών Πινάκων Εργασιών και την έγκριση σύναψης
των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, μετά την έγκριση
της σχετικής πίστωσης από το κατά νόμο αρμόδιο όρ−
γανο».
Γ) Μετά την προσθήκη της προηγούμενης περ. δ),
προσαρμόζεται η σειρά των περιπτώσεων δ), ε), στ) και
ζ) σε ε), στ), ζ) και η).
Δ) Στην ίδια παράγραφο 3, το εδάφιο αα) της προσαρ−
μοσμένης όπως ανωτέρω περίπτωσης η), τροποποιείται
ως εξής: «αα) Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών οι
οποίοι δεν συνδέονται με τη σύναψη νέας Συμπληρω−
ματικής Σύμβασης».
Ε) Στην ίδια παράγραφο προστίθεται περ. θ) ως εξής:
«θ) Την απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου
κατά την εκτέλεση του έργου που αφορούν την άσκηση
αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων δ) και ε)».
ΣΤ) Η περ. α) της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως
εξής: «α) Απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου
κατά την εκτέλεση του έργου, πλην των περιπτώσεων
για τις οποίες αποφασίζει ο Γενικός Γραμματέας σύμ−
φωνα με την παράγραφο 3, περ. θ)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. Οικ. 10823/6767
(3)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία
(3) άτομα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) Δήμου Καλλιθέας (Κωδ. ΚΕΠ 376).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8−10−1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004).
4. Την αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2007 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
5. Τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 10
του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’)
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του
ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα
ΚΕΠ και τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20−1−2010 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ).
7. Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/6084/18−3−2010 έγγρα−
φο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, με το οποίο μας απέστειλε πίνακα
κατανομής τριακοσίων ογδόντα δύο (382) συμβάσεων
μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας για την στε−
λέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από
1−11−2009 έως 31−5−2010 καθώς πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
10 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα
μηνών στο Δήμο Καλλιθέας (Κωδ. ΚΕΠ 376), των οποίων
η σύμβαση λήγει κατά τη χρονική περίοδο από 1−11−2009
έως 31−5−2010, με τον όρο:
α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06
και 4Κ/07), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και για τις
δυο προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των
συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους
του ΥΓΙΕΣ με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007.
β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του Ν.
3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων θα πραγματοποι−
είται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία και
τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α)
όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των συμβά−
σεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και
οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται
στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
γ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠΕΣ δεν θα αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις,
θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρησιμοποιηθούν
και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
2. Η αμοιβή ορίζεται σε 880 Ευρώ μηνιαίως μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ− ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣ.
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Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 1.000 Ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
3. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος
Καλλιθέας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ.: Οικ. 10827/6770
(4)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία
(3) άτομα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) Δήμου Μεταμόρφωσης (Κωδ. ΚΕΠ 857).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8−10−1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004).
4. Την αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2007 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
5. Τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 10
του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’)
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του
ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα
ΚΕΠ και τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20−1−2010 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ).
7. Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/6084/18−3−2010 έγγρα−
φο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, με το οποίο μας απέστειλε πίνακα
κατανομής τριακοσίων ογδόντα δύο (382) συμβάσεων
μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας για την στε−
λέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από
1−11−2009 έως 31−5−2010 καθώς πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
10 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα
μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης (Κωδ. ΚΕΠ 857), των
οποίων η σύμβαση λήγει κατά τη χρονική περίοδο από
1−11−2009 έως 31−5−2010,, με τον όρο:
α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06 και
4Κ/07), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και για τις δυο
προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβά−
σεων όττως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007.
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β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων θα πραγματο−
ποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία
και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α)
όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των συμβά−
σεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και
οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται
στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
γ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠΕΣ δεν θα αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις,
θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρησιμοποιηθούν
και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
2. Η αμοιβή ορίζεται σε 880 Ευρώ μηνιαίως μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣ.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 1.000 Ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
3. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος
Μεταμόρφωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 2763
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή ερ−
γασίας στους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτ/
σης Ανατολικής Αττικής για τις ανάγκες του προ−
γράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς του
έτους 2010.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99
για την διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή ερ−
γασία.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 αναμόρ−
φωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης
και άλλες συναφείς διατάξεις.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/98 ανα−
προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του
Δημοσίου ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες
συναφείς διατάξεις.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/99.
5) Το αριθμ. 180347/19−1−2010 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής −Δ/νση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής περί διενέργειας προγράμματος δακοκτο−
νίας για το έτος 2010
6) Την υπ’ αριθμ 9912/30−10−10 απόφαση του Νομάρχη
Αν. Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ»
7) Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για υπερωριακή απα−
σχόληση του προσωπικού του εμπλεκόμενου στο πρό−
γραμμα Δακ/νίας 2010, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την παροχή υπερωριακής αμοιβής εργα−
σίας έως 40 ώρες κατά μήνα για απογευματινή εργασία
στους α) Δ/ντή Δακοκτονίας β) Επόπτη Δακοκτονίας και
στον αναπληρωτή του γ) Λογιστή Δακοκτονίας και στον
αναπληρωτή του και δ) στο Γραμματέα Δακοκτονίας
και στον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα απασχοληθούν
στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2010 και για το χρονικό
διάστημα από 1−3−2010 έως 31−12−2010. Οι αναπληρω−
τές αμείβονται υπερωριακά, μόνο όταν εκτελούν τα
καθήκοντά τους σε περίπτωση απουσίας των τακτικών
μελών.
Με απόφαση του Δ/ντού Γεωργίας θα καθορίζονται
οι μήνες της ως άνω υπερωριακής με αμοιβή εργασίας
καθώς και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον
καθένα υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες του προ−
γράμματος.
Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από
πιστώσεις του προγράμματος Δακοκτονίας του ΦΟΡΕΑ
295 και Κ.Α. 0511 και θα ανέλθει έως του ποσού των
11.000 ΕΥΡΩ (έντεκα χιλιάδες Ευρώ).
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει ένα (1)
μήνα πριν την δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 30 Μαρτίου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΓΓΙΝΗΣ
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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

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02004631904100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

