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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Μετάταξη του υπαλλήλου Χαράλαμπου Τουμπέκη του 
Διονυσίου στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

 Με την υπ’ αριθμ. 21413/6.4.2009 απόφαση των Υφυ−
πουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
89 παρ. 2,α του ν. 3386/2005, όπως ισχύει ύστερα από 
τη συμπλήρωσή του με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 2 του ν. 3536/2007, μετατάσσεται με την ίδια σχέση 
εργασίας, ο υπάλληλος της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Αθήνας−Πειραιά, Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Πειραιά, Χαράλαμπος Τουμπέκης του Διονυσίου, κλάδου 
ΠΕ Περιβάλλοντος με ειδικότητα Φυσικής και βαθμό Β΄, 
στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης, με το 
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

Ο ανωτέρω υπάλληλος, εν όψει του ειδικού σκοπού 
για τον οποίο μετατάσσεται, δεν μπορεί να μετακινηθεί 
σε άλλη Γενική Διεύθυνση πριν την πάροδο πενταετίας 
από την έκδοση της απόφασης μετάταξης. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 4593/22.4.2009).
  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

    F 
 Αριθμ. 300986/ΥΔ 3614 (2)
Σύσταση και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Τε−

χνικών Γραμματειών στο πλαίσιο των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδα−
φική Συνεργασία» σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
ν. 3614/2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το 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) αριθμ. 1080/2006 του Συμβου−
λίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999». 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβου−
λίου της 11ης Ιουλίου 2006 «περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1260/1999».

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής, 
της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχε−
τικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1085/2006 του Συμβου−
λίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (IPA).

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 718/2007 της Επιτροπής, 
της 12ης Ιουνίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων, σχετικά 
με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1085/2006 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής 
βοήθειας (IPA).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2499/2007 της Επιτροπής, 
της 12ης Ιουνίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων, σχετικά 
με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1085/2006 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής 
βοήθειας (IPA).

9. Την υπ’ αριθμ. 175294/ΔΙΟΕ 196/7.6.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με τίτλο 
“Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρω−
τοβουλίας INTERREG”» (ΦΕΚ 730/Β΄/13.6.2002), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 302580/ΥΔ6285/14.7.2006 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης (ΦΕΚ 1220/Β΄/5.9.2006) και μετονομάστηκε 
σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία» σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ζ του ν. 3614/2007 
με την υπ’ αριθμ. 300782/ΥΔ 2984/15.4.2009 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εσωτερικών.

10. Την υπ’ αριθμ. C(2008)1131/28.3.2008 απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΕΠ διασυνοριακής 
συνεργασίας «Ελλάδα− Κύπρος» 2007−2013, όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά.

11. Την υπ’ αριθμ. C(2008)1132/28.3.2008 απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΕΠ διασυνορια−
κής συνεργασίας «Ελλάδα−Ιταλία» 2007−2013, όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά.

12. Την υπ’ αριθμ. C(2008)1129/28.3.2008 απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΕΠ διασυνοριακής 
συνεργασίας «Ελλάδα−Βουλγαρία» 2007−2013, όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά.

13. Την υπ’ αριθμ. C(2008) 4708/5.9.2008 απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΕΠ διασυνοριακής 
συνεργασίας «Ελλάδα−Αλβανία» 2007−2013, όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά.

14. Την υπ’ αριθμ. C(2008) 4717/5.9.2008 απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΕΠ διασυνοριακής 
συνεργασίας «Ελλάδα−πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο−
κρατία της Μακεδονίας» 2007−2013, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά.

15. Το άρθρο τρίτο του ν. 2372/1996 περί Καταστατικού 
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινο−

τικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, μετά και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο 
κείμενο στο άρθρο 33 του ν. 3614/2007.

16. Tο ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005) «Είσοδος, 
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 
στην Ελληνική Επικράτεια».

17. Την υπ’ αριθμ. 22466/24.10.2008 (ΦΕΚ 2191/Β΄/ 
21.10.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της 
διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθ−
μίσεις του ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που 
θα στελεχώσουν τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες στο 
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 
“Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” σύμφωνα με το άρθρο 
29 ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄)».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται συνολική δαπάνη ύψους 10.437.000 ευρώ περίπου, η 
οποία κατανέμεται σε 1.491.000 ευρώ για κάθε ένα από 
τα επόμενα επτά οικονομικά έτη και η οποία θα βαρύνει 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα: 

− το έργο με ΚΑ 2001ΣΕ01900040: Επιχορήγηση ΜΟΔ 
Α.Ε. της ΣΑΕ 019 και 

− το νέο έργο το οποίο θα ενταχθεί στη νέα ΣΑΕ 
0198 μετά την έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Υπο−
στήριξης Εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 3614/2007, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Κοινών Τεχνικών Γραμματειών.

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων δια−
συνοριακής συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδα−
φική Συνεργασία» και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
1783/1999», συνιστώνται οι ακόλουθες Κοινές Τεχνικές 
Γραμματείες:

1. Κοινή Τεχνική Γραμματεία Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα − Βουλγαρία 
2007−2013

2. Κοινή Τεχνική Γραμματεία Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 
2007−2013

3. Κοινή Τεχνική Γραμματεία Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 
2007−2013

4. Κοινή Τεχνική Γραμματεία Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 
2007− 2013

5. Κοινή Τεχνική Γραμματεία Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα − πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) 
2007−2013.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Κοινών Τεχνικών Γραμματειών

1. Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας Ελλάδα − Βουλγαρία 2007−2013, Ελλά−
δα – Ιταλία 2007−2013 και Ελλάδα – Κύπρος 2007−2013, 
η αντίστοιχη Κοινή Τεχνική Γραμματεία επικουρεί τη 
Διαχειριστική Αρχή, την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και την Επιτροπή Επιλογής ή Αξιολόγησης Πράξεων ή 
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Καθοδήγησης (όπως ονομάζεται κάθε φορά) του εκά−
στοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος και ανάλογα με 
την περίπτωση την Αρχή Ελέγχου στην εκτέλεση των 
αντίστοιχων καθηκόντων τους. 

Ειδικότερα:
(α) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη διοργάνω−

ση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και της Επιτροπής Επιλογής ή Αξιολόγησης Πράξεων 
ή Καθοδήγησης και παρέχει τα απαιτούμενα έγγραφα 
και στοιχεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτική 
εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαί−
σιο των ειδικών στόχων του. 

(β) Καταρτίζει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων και 
τα υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.

(γ) Προετοιμάζει το υλικό των προσκλήσεων και το 
υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή. 

(δ) Υποστηρίζει τους δυνητικούς δικαιούχους κατά 
την προετοιμασία των προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια και προωθεί τη 
συνεργασία και την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ 
φορέων από τις δυο πλευρές των συνόρων. 

(ε) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή και την Επι−
τροπή Παρακολούθησης ή την Επιτροπή Επιλογής ή 
Αξιολόγησης Πράξεων ή Καθοδήγησης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η επιλογή των πράξεων γίνεται με 
βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος και είναι σε συμφωνία με τους κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.

(στ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους 
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων. 

(ζ) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη συλλογή 
και καταχώριση σε ηλεκτρονική μορφή των λογιστικών 
στοιχείων για κάθε πράξη. Επίσης, υποστηρίζει τη Δι−
αχειριστική Αρχή στη συλλογή των στοιχείων υλοποί−
ησης, που είναι απαραίτητα για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους 
λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση.

(η) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη συλλογή 
και τήρηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με 
τις δαπάνες και τους ελέγχους, προκειμένου να εξα−
σφαλιστεί αποτελεσματική διαδρομή ελέγχου και σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις του άρθρου 90 του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 1083/2006.

(θ) Προετοιμάζει τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και την 
τελική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
τις υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή. 

(ι) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης 
(όπου προβλέπεται).

(ια) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου 
να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις του άρθρου 69 του 
Γενικού Κανονισμού σχετικά με την πληροφόρηση και 
τη δημοσιότητα.

(ιβ) Προετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος και το υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.

(ιγ) Υποστηρίζει την Αρχή Ελέγχου στη διοργάνωση 
των συναντήσεων της Ομάδας Ελεγκτών, με την απο−
στολή των εγγράφων πριν τις συναντήσεις καθώς και 
των πρακτικών των συναντήσεων.

2. Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας Ελλάδα − Αλβανία 2007−2013 και Ελλάδα – 
πΓΔΜ 2007−2013, η αντίστοιχη Κοινή Τεχνική Γραμματεία 

επικουρεί τη Διαχειριστική Αρχή καθώς και τις Κοινές 
Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα:

(α) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη διοργάνω−
ση των συνεδριάσεων των Κοινών Επιτροπών Παρακο−
λούθησης και Καθοδήγησης και την παροχή όλων των 
απαραίτητων εγγράφων, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ποιοτική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του.

(β) Καταρτίζει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων και 
τα υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.

(γ) Προετοιμάζει το τυποποιημένο έντυπο υποβολής 
πρότασης (project application form) και το υποβάλλει 
στη Διαχειριστική Αρχή.

(δ) Προετοιμάζει το υλικό των προσκλήσεων και το 
υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.

(ε) Υποστηρίζει τους δυνητικούς δικαιούχους κατά την 
προετοιμασία των προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, διορ−
γανώνει ενημερωτικά σεμινάρια, προωθεί τη συνεργασία 
και την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ φορέων από 
τις δυο πλευρές των συνόρων κ.ά. 

(στ) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφόρη−
σης (όπου προβλέπεται).

(ζ) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή 
Επιτροπή Καθοδήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η επιλογή των πράξεων γίνεται με βάση τα εγκε−
κριμένα κριτήρια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
και είναι σε συμφωνία με τους κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

(η) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους 
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων.

(θ) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη συλλογή 
και την καταχώρηση σε ηλεκτρονική μορφή των λογιστι−
κών στοιχείων για κάθε πράξη. Επίσης, υποστηρίζει τη 
Διαχειριστική Αρχή στη συλλογή των στοιχείων υλοποίη−
σης, που είναι απαραίτητα για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους 
λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση.

(ι) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη συλλογή 
και τήρηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλι−
στεί αποτελεσματική διαδρομή ελέγχου. 

(ια) Προετοιμάζει τις ετήσιες εκθέσεις καθώς και την 
τελική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
τις υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.

(ιβ) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου 
να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις σχετικά με την πλη−
ροφόρηση και τη δημοσιότητα. 

(ιγ) Προετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος και το υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.

3. Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος της κάθε Κοινής Τε−
χνικής Γραμματείας θα καθοριστούν αναλυτικά στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, σε συμφωνία 
με τη Διαχειριστική Αρχή και τα συμμετέχοντα στο 
Πρόγραμμα Κράτη.

Άρθρο 3
Στελέχωση των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών

Η στελέχωση των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών διέ−
πεται από τις διατάξεις των άρθρων 18, 29 και 33 του 
ν. 3614/2007. 
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Συγκεκριμένα η στελέχωση των Κοινών Τεχνικών 
Γραμματειών, για το προσωπικό που κατόπιν εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θα επιλεγεί μέσω της προβλεπόμενης 
διαδικασίας αξιολόγησης του άρθρου 5 της παρούσας, 
γίνεται ως εξής:

(α) Με πρόσληψη νέου προσωπικού από τη Μ.Ο.Δ Α.Ε. 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ν. 3614/2007 
(άρθρο 1 σημείο (η) και άρθρο 8 σημείο (στ) του κατα−
στατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.). Η πρόσληψη των στελεχών 
γίνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τη συνολική διάρκεια υλοποίησης του αντί−
στοιχου επιχειρησιακού προγράμματος. Τα επιλεγέντα 
στελέχη τοποθετούνται, μετά την πρόσληψή τους, στην 
Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος για την οποία έχουν επιλεγεί. 

(β) Με μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ή απόσπαση 
προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου ή 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 
ΜΟΔ Α.Ε., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του ν. 3614/2007. Στη συνέχεια τα επιλεγέ−
ντα στελέχη ορίζονται ως μέλη των Κοινών Τεχνικών 
Γραμματειών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επεν−
δύσεων και Ανάπτυξης.

(γ) Για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην ΕΥΔ των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» και κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος επιλεγεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας 
αξιολόγησης του άρθρου 5 της παρούσας, απαιτείται 
μόνον ο ορισμός ως μέλος Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης. 

Για τις αποδοχές του προσωπικού της ΕΥΔ «Ευρωπαϊ−
κή Εδαφική Συνεργασία» που ορίζεται και μέλος Κοινής 
Τεχνικής Γραμματείας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
18 του ν. 3614/2007 λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Ο ορισμός μέλους Κοινής Τεχνικής Γραμματείας μετά 
την επιλογή του ως Συντονιστή πραγματοποιείται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης. 

Οι αμοιβές του Συντονιστή και του Αναπληρωτή 
Συντονιστή (εφόσον προβλέπεται θέση Αναπληρωτή 
Συντονιστή) είναι ανάλογες αυτών των προϊσταμένων 
μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, 
παρ. 3 (β) του ν. 3614/2007. Για τους συντονιστές οι ο 
οποίοι δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, δύναται να 
καταβάλλεται επίδομα ή αποζημίωση εκπατρισμού και 
εξόδων μετακίνησης, με απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. 

Άρθρο 4 
Προσδιορισμός αναγκών στελέχωσης

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία», υποστηριζόμενη από τη ΜΟΔ Α.Ε., έπειτα 
από διαβούλευση με το κάθε κράτος που συμμετέχει 
στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αξιολογεί και 
καταγράφει τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό των 
Κοινών Τεχνικών Γραμματειών και καθορίζει τα τυπικά, 
ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα ανά θέση προσω−

πικού, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, τα 
οποία περιγράφονται αναλυτικά σε τεύχος προκήρυξης. 
Η Ελλάδα, ως χώρα−εταίρος στο εκάστοτε Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα, εκπροσωπείται στην εν λόγω διαδικασία 
από το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. 

2. Με βάση το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης για την 
κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των Κοινών Τεχνικών 
Γραμματειών, οι υποψήφιοι καλούνται, με δημόσια πρό−
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του ελληνικού 
και αλλοδαπού τύπου, η οποία αναρτάται παράλληλα 
στην ιστοσελίδα της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», να 
υποβάλουν, εντός καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία 
ορίζεται στην προκήρυξη, τα παρακάτω στοιχεία:

α) βιογραφικό σημείωμα
β) τυποποιημένη αίτηση υποψηφιότητας
γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ανα−

λυτικό τεύχος προκήρυξης σε σχέση με τα τυπικά, ου−
σιαστικά και πρόσθετα προσόντα.

Άρθρο 5
Διαδικασία Αξιολόγησης

Ι. Όργανο Αξιολόγησης
1. Για την προετοιμασία και διενέργεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Γενικής 
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών (εκπρόσωπος της 
Ελλάδας ως χώρα−εταίρος στο κάθε πρόγραμμα), έναν 
εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία», δύο (2) εκπροσώπους της εκάστοτε χώ−
ρας−εταίρου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και έναν 
(1) εκπρόσωπο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης φέρει τη συνολική ευθύνη 
της διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής και ειδικότε−
ρα της αξιολόγησης υποψηφίων, της διεξαγωγής των 
συνεντεύξεων, καθώς και της τελικής κατάταξης των 
υποψηφίων.

ΙΙ. Διαδικασία αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζεται από τη 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Ειδικότερα:
1. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. εκπονεί τα κατάλληλα συστήματα και 

εργαλεία για την εφαρμογή της συνολικής διαδικασίας 
αξιολόγησης.

2. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. παραλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία 
και δικαιολογητικά των υποψηφίων, ελέγχει την ορθή 
συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων και την 
πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που 
προβλέπονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης για 
τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα. Με βάση 
τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά η Μ.Ο.Δ. 
Α.Ε. συμπληρώνει ανά υποψήφιο ατομικό φύλλο ελέγχου 
πληρότητας των τυπικών προσόντων και συντάσσει σχε−
τική πράξη, η οποία υποβάλλεται για επικύρωση στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και η Επιτροπή 
Αξιολόγησης διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

3. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα προσόντα και προκρι−
θούν καλούνται σε συνέντευξη για την εκτίμηση των 
τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων τους, 
η οποία πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολό−
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γησης. Κατά τη συνέντευξη οι υποψήφιοι μπορεί να 
υποβληθούν σε δοκιμασίες ξένης γλώσσας και χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για κάθε υποψήφιο συμπλη−
ρώνεται ατομικό φύλλο αξιολόγησης βάσει του συστή−
ματος αξιολόγησης.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαμορφώνει τον πίνακα 
κατάταξης των υποψηφίων με τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πραγματοποιεί την τελική 
επιλογή του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του 
συντονιστή, από την κατάσταση των επικρατέστερων 
υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αξιολόγησης και τον φάκελο του υποψη−
φίου. 

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπη−
ρεσίας και σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις είναι 
δυνατόν να προταθεί συνεργασία σε άλλο υποψήφιο 
από την κατάσταση των επικρατέστερων υποψηφίων. 
Εφ’ όσον δεν υπάρχουν επικρατέστεροι υποψήφιοι, 
υπάρχει δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας των 
προηγούμενων άρθρων.

Άρθρο 7
Προσωπικό των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών

1. Το προσωπικό της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα−Βουλγαρία 
ανέρχεται σε 11 άτομα τα οποία είναι:

(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
10 άτομα

(β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 
1 άτομο. 

2. Το προσωπικό της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα−Ιταλία ανέρχε−
ται σε 10 άτομα τα οποία είναι:

(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
9 άτομα.

(β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 
1 άτομο. 

(Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
δημόσιοι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν το διασυνο−
ριακό σημείο επαφής της Πούλιας.)

3. Το προσωπικό της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα−Κύπρος ανέρ−
χεται σε 6 άτομα τα οποία είναι:

(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
5 άτομα. 

(β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 
1 άτομο. 

4. Το προσωπικό της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα−Αλβανία ανέρ−
χεται σε 6 άτομα τα οποία είναι:

(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
5 άτομα. 

(β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 
1 άτομο. 

5. Το προσωπικό της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα− πΓΔΜ ανέρ−
χεται σε 6 άτομα τα οποία είναι:

(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
5 άτομα. 

(β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 
1 άτομο. 

6. Από τις παραπάνω θέσεις ΠΕ της κάθε Κοινής Τε−
χνικής Γραμματείας η μία αποτελεί θέση συντονιστή 
αυτής. 

7. Με όμοια απόφαση, ο αριθμός προσωπικού των Κοι−
νών Τεχνικών Γραμματειών δύναται να προσαρμόζεται 
μετά από συμφωνία των χωρών που συμμετέχουν στο 
εκάστοτε πρόγραμμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

   F 
 Αριθμ. 42181α /Β1 (3)
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την ανά−

θεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών της Ακαδημίας 
Αθηνών και των Πανεπιστημίων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3316/ 

2005 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 42).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την ανάγκη ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμ−
βάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών 
του νόμου αυτού από την Ακαδημία Αθηνών και τα 
πανεπιστήμια της Χώρας. 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τα όργανα που αποφαίνονται ή γνωμοδο−
τούν σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμ−
βάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπη−
ρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών και των Πανεπιστημίων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 ως εξής: 

Άρθρο 1
Προϊσταμένη Αρχή

Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή για την Ακα−
δημία Αθηνών και τα Πανεπιστήμια είναι η Σύγκλητος ή 
κατά περίπτωση η Διοικούσα Επιτροπή του ιδρύματος. 
Κατ’ εξαίρεση στα Πανεπιστήμια μπορεί να μεταβιβά−
ζεται από τη Σύγκλητο η αρμοδιότητα στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο για συμβάσεις μέχρι 2.000.000 €, εφόσον το 
όργανο αυτό υφίσταται και λειτουργεί. 

Άρθρο 2
Διευθύνουσα Υπηρεσία

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τε−
χνική Υπηρεσία του οικείου ιδρύματος. Για τα ιδρύ−
ματα που δε διαθέτουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία 
καθήκοντα Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
ασκεί η Τεχνική Υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες 
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τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές 
τους διατάξεις. 

Άρθρο 3
Τεχνικό Συμβούλιο

Τεχνικό Συμβούλιο αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την 
έκδοση αποφάσεων όπου προβλέπεται από την κείμε−
νη νομοθεσία ή ζητείται από την Προϊσταμένη Αρχή, 
είναι το Τεχνικό Συμβούλιο κάθε ιδρύματος στο οποίο 
συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών 
οργανώσεων. 

Άρθρο 4
Αιτήσεις Θεραπείας

Επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου που 
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5−13 του 
άρθρου 41 του ν. 3316/2005, αποφασίζει η Σύγκλητος ή 
το αντίστοιχο ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης, 
ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται προς τη Σύγκλη−
το ή τη Διοικούσα Επιτροπή του οικείου ιδρύματος. 

Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία που 
έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

Στην περίπτωση που η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται 
για παράλειψη έκδοσης πράξης η κοινοποίηση γίνεται 
προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του ιδρύματος.

Άρθρο 5
Διεθνείς διαγωνισμοί

Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για 
τις μελέτες που αφορούν την παρούσα απόφαση εγκρί−
νονται από τη Σύγκλητο ή αντίστοιχα τη Διοικούσα 
Επιτροπή. 

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι τη σύσταση και στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας, 
για τα κατωτέρω ιδρύματα καθήκοντα διευθύνουσας 
υπηρεσίας ασκεί:

α. Για την Ακαδημία Αθηνών, η Υπηρεσία Τεχνικής 
Υποστήριξης του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 189/2003 (Α΄ 145).

β. Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστή−
μιο Στερεάς Ελλάδας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδας η Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151) και της 
παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3517/2007 αντίστοιχα. 

γ. Για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο η Τεχνική Υπη−
ρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου 
Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ−
θρου 23 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128) και την υπ’ αριθμ. 77/ 
13.7.2006 απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος 

δ. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η Περι−
φέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3316/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   Αριθμ. 2533 (4)
 Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Έκθεση αξιολόγη−

σης της πορείας του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξι−
κού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστη−
μάτων Κράτησης και προτάσεις για τις αναγκαίες 
αναθεω ρήσεις αυτού» στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 2408/1996 άρθρο 5 παρ. 7 (ΦΕΚ 104Α΄/1996), 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2479/1997 άρθρο 3 παρ. 15 
(ΦΕΚ 67Α΄/1997), το ν. 2521/1997 άρθρο 21 παρ. 5α (ΦΕΚ 
174Α΄/1997), το ν. 2664/1998 άρθρο 31 (ΦΕΚ 275Α΄/1998), 
το ν. 2915/2001 άρθρο 36 παρ. 1 (ΦΕΚ 109Α΄/2001), το 
ν. 2943/2001 άρθρο 13 (ΦΕΚ 203Α΄/2001) και το ν. 3160/2003 
άρθρο 60 παρ. 6 (ΦΕΚ 165Α΄/2003).

2) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575Β΄/28.11.2001).

3) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφα−
σίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» το παρακάτω έργο:

Εκπόνηση της μελέτης «Έκθεση αξιολόγησης της πο−
ρείας του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης και 
προτάσεις για τις αναγκαίες αναθεωρήσεις αυτού», σε 
συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πο−
λιτικής. Ακολούθως, την υποβολή της ως άνω μελέτης 
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., προκειμένου να προχωρήσει η ανα−
θεώρηση του, σύμφωνα με τον Χωροταξικό Νόμο και 
τα σημερινά δεδομένα του Σωφρονιστικού Συστήματος 
της Χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

    F 
Αριθμ. 2534 (5)
 Ανάθεση εκπόνησης των αναγκαίων υποστηρικτικών 

μελετών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρε−
σίες για έγκριση, για όλες τις υποψήφιες θέσεις για 
την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτη−
σης ΑΤΤΙΚΗ III στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 2408/1996 άρθρο 5 παρ. 7 (ΦΕΚ 104Α΄/1996), 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2479/1997 άρθρο 3 παρ. 15 
(ΦΕΚ 67Α΄/1997), το ν. 2521/1997 άρθρο 21 παρ. 5α (ΦΕΚ 
174Α΄/1997), το ν. 2664/1998 άρθρο 31 (ΦΕΚ 275Α΄/1998), 
το ν. 2915/2001 άρθρο 36 παρ. 1 (ΦΕΚ 109Α΄/2001), το 
ν. 2943/2001 άρθρο 13 (ΦΕΚ 203Α΄/2001) και το ν. 3160/2003 
άρθρο 60 παρ. 6 (ΦΕΚ 165Α΄/2003).

2) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575Β΄/28.11.2001).
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3) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφα−
σίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» το παρακάτω έργο:

Εκπόνηση των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών και 
προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση, 
για όλες τις υποψήφιες θέσεις για την ανέγερση του 
Γενικού Καταστήματος Κράτησης ΑΤΤΙΚΗ III, δυναμικό−
τητας 800 κρατουμένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

    F 

 Αριθμ. 2535 (6)
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−

ΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 2408/1996 άρθρο 5 παρ. 7 (ΦΕΚ 104Α΄/1996), 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2479/1997 άρθρο 3 παρ. 15 
(ΦΕΚ 67Α΄/1997), το ν. 2521/1997 άρθρο 21 παρ. 5α (ΦΕΚ 
174Α΄/1997), το ν. 2664/1998 άρθρο 31 (ΦΕΚ 275Α΄/1998), 
το ν. 2915/2001 άρθρο 36 παρ. 1 (ΦΕΚ 109Α΄/2001), το 
ν. 2943/2001 άρθρο 13 (ΦΕΚ 203Α΄/2001) και το ν. 3160/2003 
άρθρο 60 παρ. 6 (ΦΕΚ 165Α΄/2003).

2) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575Β΄/28.11.2001).

3) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφα−
σίζουμε: 

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τα παρακάτω έργα:

1. Τη μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη των εργασιών 
και παραλαβή του έργου «Γενική ανακαίνιση του Μα−
γειρείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης νέων 
Αυλώνα, περιλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλι−
σμού».

2. Τη μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παρα−
λαβή του έργου «Ανέγερση κτιρίου Μαγειρείου στο 
Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασ−
σαβέτειας Βόλου, περιλαμβανομένου του αναγκαίου 
εξοπλισμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2009  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

      Αριθμ. 986 (7)
Παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώνυμης Εται−

ρείας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα 
υπό την επωνυμία «ELITE EXCHANGE REMITTANCE 
SERVICES S.A.» 

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 280/25.2.2009)

  Αφού έλαβε υπόψη: 
α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως 

της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την 
υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση 
Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση 
αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει,

β) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος,

γ) το άρθρο 15 του ν. 2515/1997 περί ανταλλακτηρίων 
συναλλάγματος, όπως ισχύει,

δ) την υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004 Κωδικοποίηση 
και τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 
2440/11.1.1999 «Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων 
συναλλάγματος στην Ελλάδα από Ανώνυμες Εταιρείες 
που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα», όπως ισχύει,

ε) τα από 10.10.2008, (Α.Π. 5795/14.10.2008), 20.11.2008, 
13.1.2009 19.1.2009, 20.1.2009 και 30.1.2009 έγγραφα της 
υπό ίδρυση εταιρείας «ELITE EXCHANGE REMITTANCE 
SERVICES S.A.», με τα οποία υπέβαλε τα σχετικά δικαιο−
λογητικά και το σχέδιο καταστατικού, αιτούμενη τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας ανταλλακτηρίου συναλ−
λάγματος, το οποίο θα ασκεί παράλληλα και διαμεσο−
λάβηση στη μεταφορά κεφαλαίων, 

στ) το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της 
Ελλάδος, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι το 
προτεινόμενο από την υπό ίδρυση εταιρεία για τη θέση 
του υπεύθυνου για θέματα εφαρμογής του ν. 3691/2008 
πρόσωπο ασκεί παράλληλα τα ίδια καθήκοντα και για 
λογαριασμό της εταιρείας «INTERNATIONAL EXPRΕSS 
REMITTANCE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.», καθώς και τα μέτρα 
που γνωστοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι 
ελήφθησαν για την εφεξής άσκηση των καθηκόντων 
αυτών αποκλειστικά για λογαριασμό της υπό ίδρυση 
εταιρείας, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

Εγκρίνεται η παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Ανώνυμης Εταιρείας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος υπό 
την επωνυμία «ELITE EXCHANGE REMITTANCE SERVICES 
S.A.», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ ποθέσεις της 
υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Απριλίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  
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• 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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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