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Θ Ε Μ Α : Απόφαση για αµοιβή Επιτροπών ∆ιαγωνισµού συµβάσεων
ανάθεσης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ν. 3316/05).

Σας

πληροφορούµε

ότι

στο

ΦΕΚ

192/8.5.2007

τεύχος

Υ.Ο.∆.∆.

δηµοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση αριθµ. 2/17140/0022/17.4.07 των Υπουργών
ΠΕΧΩ∆Ε και Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 3316/05. Για την ορθή εφαρµογή της απόφασης αυτής
παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:
1. Η απόφαση αυτή περιέχει ρυθµίσεις εντός των κειµένων διατάξεων περί αµοιβών
συλλογικών οργάνων του δηµοσίου, των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθµού

και των

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της
απόφασης οι αµοιβές των Επιτροπών που συγκροτούνται από φορείς που υπάγονται
µεν στο ν. 3316/2005, αλλά αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (π.χ.
ανώνυµες εταιρείες του δηµόσιου τοµέα) καθορίζονται κατά τις διατάξεις που
διέπουν τη λειτουργία των προσώπων αυτών.
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πίνακα

Σ.Α.Τ.Ε.
2.

Οι

Επιτροπές

∆ιαγωνισµού

του

ν.

3316/05

συγκροτούνται

από

την

Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.) του φορέα (άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 3316/05) και η
σχετική απόφαση πρέπει να αποστέλλεται για δηµοσίευση στο ΦΕΚ, επειδή οι
Επιτροπές είναι αµειβόµενες (βλέπετε σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 5 παρ. 2 περ.
ιβ΄ του ν. 3469/2006). Αν η απόφαση δεν σταλεί για δηµοσίευση, η συγκρότηση
της Επιτροπής δεν πάσχει µεν (άρα εγκύρως διεξάγει το διαγωνισµό), αλλά δεν
µπορεί να καταβληθεί η αµοιβή της. Για την εύρυθµη λειτουργία των Επιτροπών,
πρέπει στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής να καθορίζεται και ο µέγιστος
αριθµός συνεδριάσεων εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. Ο
αριθµός αυτός πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τις δυσκολίες που αναµένεται να
αντιµετωπίσει στο έργο της η Επιτροπή.
3. Η αµοιβή των Επιτροπών ορίζεται κατά συνεδρίαση και ανέρχεται σε 44 ΕΥΡΩ ανά
συνεδρίαση για τον Πρόεδρο και τα µέλη της και 40 για το γραµµατέα. Τα ποσά αυτά
ισχύουν για το τρέχον έτος 2007, ενώ από το επόµενος έτος θα αναπροσαρµόζονται
µε βάση την κατ΄έτος εισοδηµατική για το δηµόσιο πολιτική (ολόκληρο το ποσοστό
της θα υπολογίζεται για την αµοιβή του Προέδρου και των µελών της και 90% για
τους γραµµατείς). Η αµοιβή εκκαθαρίζεται µετά το πέρας των εργασιών της
Επιτροπής µε µέριµνα του Προέδρου της, ο οποίος συντάσσει και υπογράφει
κατάσταση

στην

οποία

βεβαιώνεται

ο

αριθµός

των

συνεδριάσεων

που

πραγµατοποιήθηκαν εκτός του νοµίµου ωραρίου και η αµοιβή, σύµφωνα µε τα
προαναφερθέντα, την οποία δικαιούνται ο πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείµενες διατάξεις σχετικά µε τις αµοιβές των εν
γένει συλλογικών οργάνων του δηµοσίου, δηλαδή το άρθρο 17 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ Α΄297/23.12.2003), οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
και να εφαρµόζονται πιστά, ώστε να µην προκύπτει πρόβληµα κατά την
εκκαθάριση των σχετικών αµοιβών. Ιδιαίτερα επισηµαίνονται τα εξής:
α) ∆εν µπορούν να πληρώνονται αµοιβές για συµµετοχή σε συλλογικά όργανα,
όπως είναι οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµών του ν. 3316/05, αν δεν προκύπτει σαφώς
ότι οι συνεδριάσεις έχουν διεξαχθεί εκτός του νοµίµου ωραρίου των δηµοσίων
υπηρεσιών.
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β) Η κατ΄ έτος καταβαλλόµενη αµοιβή σε κάθε υπάλληλο ή ιδιώτη – εκπρόσωπο
του ΤΕΕ για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να
υπερβαίνει ποσό που αντιστοιχεί σε 50 συνεδριάσεις. Συνεπώς, πρέπει να
καταβάλλεται επιµέλεια να µην παραβιάζεται το παραπάνω όριο, γιατί στην
περίπτωση αυτή η αµοιβή που αντιστοιχεί στις πέραν των 50 συνεδριάσεις
περικόπτεται.
Η Εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη των υπαλλήλων όλων των φορέων του δηµόσιου
τοµέα, που αναθέτουν συµβάσεις α) δηµοσίων έργων και β) µελετών και συναφών
υπηρεσιών του ν. 3316/05, στους οποίους παρέχεται εντολή να την εκτελούν πιστά.
Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr) για την ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου.

Σ.Α.Τ.Ε.
Συνηµµένα
Η αριθµ. 2/17140/0022 απόφαση (ΦΕΚ
192/07 τεύχος Υ.Ο.∆.∆.)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε.
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΑΚΗ

ΓΓΣ∆Ε.
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε.
6. ∆/νση ∆17 ( 10 ).
7. ∆/νση Πληροφορικής για την
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 192
8 Μαΐου 2007

Σ.Α.Τ.Ε.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης & Αποκέντρωσης. . . . . 1
»
Οικονομίας και Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
»
Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δημ. Έργων . . . . . . . . . . 3
»
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . . . 4
Περιφέρειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
(1)
Αριθμ. 21690
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Κώδικα Κατάστασης των
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 18 του
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3320/2005 «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για
τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 48 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 54039/24.11.2005 (ΦΕΚ 1717/τ.Β΄/8.12.2005)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
11620/22.3.2006 (ΦΕΚ 357/τ.Β΄/24.3.2006), 32819/22.6.2006
(ΦΕΚ 937/τ.Β΄/18.7.2006), 38470/6.10.2006 (ΦΕΚ 48/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
24.10.2006), 66469/4.12.2006 και 69956/22.12.2006 (ΦΕΚ 137/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29.12.2006) όμοιες.
5. Το από 4.4.2007 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος και η κάλυψη της οποίας θα προσδιοριστεί
με νεώτερη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
7. Την ανάγκη ανασυγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής εν
όψει της εξέτασης θεσμικών προσαρμογών στο υφιστάμενο
πλαίσιο που διέπει τον Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Ανασυγκροτούμε την Επιτροπή για τον Κώδικα Κατάστασης
των Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων που συστάθηκε στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης με την υπ’ αριθμ. 54039/24.11.2005 (ΦΕΚ 1717/τ.Β΄/8.12.2005)
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
11620/22.3.2006 (ΦΕΚ 357/τ.Β΄/24.3.2006), 32819/22.6.2006 (ΦΕΚ
937/τ.Β΄/18.7.2006), 38470/6.10.2006 (ΦΕΚ 48/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.10.2006),
66469/4.12.2006 όμοιες και παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ.
69956/22.12.2006 (ΦΕΚ 137/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29.12.2006) όμοια, ορίζου−
με ως χρόνο περάτωσης των εργασιών αυτής την 31.5.2007
και αντικαθιστούμε την Σταματία Ντιντιούμη, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού του ΥΠΕΣΔΔΑ από γραμματέα της εν
λόγω Επιτροπής με την Ρεγγίνα Βασιλάτου, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-

Αριθμ. 21691
Τροποποίηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επανε−
ξέταση και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που
αφορά στην κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομο−
γενείς προερχόμενους από χώρες της τέως Σοβιετι−
κής Ένωσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
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θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Την υπ’ αριθμ. 28071/31.5.2006 (ΦΕΚ 782/τ.Β΄/30.6.2006)
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, με την οποία συστάθηκε Ομάδα Διοίκησης
Έργου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης με αντικείμενο εργασίας την επανεξέταση
και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην
κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς προερχό−
μενους από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης η οποία
παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 62696/16.11.2006 (ΦΕΚ 102/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ/7.12.2006) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
911/4.1.2007 (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16.1.2007) όμοια.
5. Την υπ’ αριθμ. 1472/4.4.2007 αίτηση της Σταυρούλας Κα−
ραμπάτσου Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης
του ΥΠΕΣΔΔΑ και μέλους της εν λόγω ΟΔΕ με την οποία
ζητά την απαλλαγή της από αυτή, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Ομάδα Διοίκησης Έργου που συστά−
θηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης με την υπ’ αριθμ. 28071/31.5.2006 (ΦΕΚ 782/
τ.Β΄/30.6.2006) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και έχει ως αντικείμενο εργασίας την επανεξέ−
ταση και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφο−
ρά στην κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς
προερχόμενους από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης,
παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 62696/16.11.2006 (ΦΕΚ 102/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7.12.2006), και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
911/4.1.2007 (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16.1.2007) ως κάτωθι:
1. Η Σταυρούλα Καραμπάτσου, υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ Γενική Διευθύντρια Διοικητι−
κής Υποστήριξης του ΥΠΕΣΔΔΑ, παύει να είναι μέλος της
ανωτέρω Ομάδας Διοίκησης Έργου.
2. Παύουμε την Μαρία Γκανιάτσα, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του ΥΠΕΣΔΔΑ από
μέλος της εν λόγω Ομάδας Διοίκησης Έργου, από 2.3.2007
λόγω συνταξιοδότησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση
και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών»
(Α΄ 42).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄
232), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993
(ΦΕΚ Α΄ 57).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄
131).
5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
Α΄ 297).
7. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση των προσφορών των
διαγωνιζομένων στις διαδικασίες του ν. 3316/2005 αποτελεί
ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη
γνώση και προσπάθεια και την εκτός του νομίμου ωρα−
ρίου απασχόληση υπαλλήλων και ιδιωτών − εκπροσώπων
του Τ.Ε.Ε. για την οποία πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη
αποζημίωση ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και
ταχεία ανάθεση των συμβάσεων.
8. Η προκαλούμενη δαπάνη για κάθε επιτροπή θα βα−
ρύνει κατά περίπτωση τον κρατικό προϋπολογισμό, ή
τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού,
δημοτικής ή δημόσιας επιχείρησης, οργανισμού δημοσίου
δικαίου και ενώσεων κάθε νομικής μορφής των φορέων
αυτών, ανάλογα με το φορέα συγκρότησής της, απο−
φασίζουμε:

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007

1. Στους υπαλλήλους ή τους ιδιώτες που συμμετέχουν
στις Επιτροπές των Διαγωνισμών του άρθρου 21 του
ν. 3316/2005, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση,
ύψους 44 ΕΥΡΩ για τους Προέδρους και τα μέλη και 40
ΕΥΡΩ για τους γραμματείς των Επιτροπών αυτών.
Η ως άνω αποζημίωση υπόκειται στους περιορισμούς του
άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύει και
αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, από την 1.1.2008 και εφεξής,
σύμφωνα με την εκάστοτε εισοδηματική πολιτική του δη−
μοσίου για τον πρόεδρο και τα μέλη και σε ποσοστό 90%
αυτής για τους γραμματείς.
2. Προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι η
δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάταξη του
άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ΄ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως
κάθε φορά ισχύει.
3. Μετά το πέρας των εργασιών της Επιτροπής συντάσ−
σεται με μέριμνα του Προέδρου η κατάσταση στην οποία
βεβαιώνεται ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγμα−
τοποιήθηκαν και η αμοιβή, σύμφωνα με τα προαναφερ−
θέντα, την οποία δικαιούνται ο πρόεδρος, τα μέλη και ο
γραμματέας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(2)
Αριθμ. 2/17140/0022
Καθορισμός αμοιβής των μελών των Επιτροπών Διαγωνι−
σμού, οι οποίες συγκροτούνται κατά το άρθρο 21 του
ν. 3316/2005, για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθε−
σης των συμβάσεων του νόμου αυτού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού δια−
τάγματος π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα.

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

Σ.Α.Τ.Ε.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή
για τον καθορισμό της αμοιβής των Επιτροπών Διαγω−
νισμού των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του
ν. 3316/2005, οι οποίες συγκροτούνται από το Δημόσιο, τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Οι αμοιβές των
Επιτροπών που συγκροτούνται από φορείς που υπάγονται
στο ν. 3316/2005 και αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου καθορίζονται κατά τις διατάξεις που διέπουν τη
λειτουργία των προσώπων αυτών.
Άρθρο 2
Ορισμός αποζημίωσης − Διαδικασία καταβολής
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Σ.Α.Τ.Ε.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

-

Αριθμ. 2/23981/0022
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/60721/0022/10.11.2005 (ΦΕΚ
1739 Β΄/13.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης για την
Αποζημίωση των μελών της Ομάδας Εκπαιδευτικής Πα−
ρακολούθησης της πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό
στην TEE: επιμόρφωση και εφαρμογή».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3027/28.6.2002 (ΦΕΚ
152/Α΄/2002) με θέμα «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμο−
γής Προγραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από
το άρθρο 13 του Ν. 3149/10.6.2003 (ΦΕΚ 141/Α΄/10.6.2003),
«Θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.» όπου η Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ (Ε.Υ.Ε) υπάγεται στον
Υπουργό.
3. Την υπ’ αριθμ. 10756/9.10.2002 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1343/Β΄/2002), όπως αυτή
ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α΄) «Διαχείρι−
ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266Α΄).
5. Το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄) και τις
διατάξεις του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136Α΄).
6. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Λογαριασμό
του ΥΠΕΠΘ, ιδίως η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄) που προβλέπει τη λειτουργία του Ειδικού Λο−
γαριασμού του ΥΠΕΠΘ κατά παρέκκλιση των διατάξεων
για τις αμοιβές.
7. Την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ
171Α΄/2005) «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και
άλλες διατάξεις», που προβλέπει τη διαδικασία έκδοσης
κοινής υπουργικής απόφασης για την αποζημίωση των
συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο πλαίσιο υλο−
ποίησης συγχρηματοδοτούμενων από το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης έργων.
8. Τις διατάξεις του άρ. 27 του ν. 1304/1982 «Για την Επι−
στημονική, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση στη Γε−
νική και Τεχνική − Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α΄) απόφαση «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. 13383/11.7.2005 απόφαση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ για την τροποποίηση

της υπ’ αριθμ. 3610/5.3.2005 απόφασης ένταξης της πράξης
με τίτλο «Επαγγελματικό λογισμικό στην TEE: επιμόρφω−
ση και εφαρμογή» στο Μέτρο 2.3 «Αρχική Επαγγελματι−
κή Εκπαίδευση και Κατάρτιση», Ενέργεια 2.3.2 «Ανάπτυξη
− Αναβάθμιση των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ−
τηρίων (TEE)», Κατηγορίες Πράξεων 2.3.2.ιδ΄ «Ανάπτυξη /
προσαρμογή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού
έργου στα TEE» και 2.3.2.ιε΄ «Συντονισμένη εφαρμογή των
δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών στα TEE».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄).
12. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
Β΄/14.10.2005) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.
14. Την υπ’ αριθμ. 23/14.1.2004 υπουργική απόφαση έγκρισης
της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και
εκπαιδευτική παρακολούθηση του έργου» από την Ε.Υ.Ε με
ιδία μέσα, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους,
15. Την υπ’ αριθμ. 1476/28.4.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
658Β΄/17.5.2005) σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η Ομά−
δα Εκπαιδευτικής Παρακολούθησης της πράξης «Επαγγελ−
ματικό λογισμικό στην TEE: επιμόρφωση και εφαρμογή»
16. Την υπ’ αριθμ. 362/16.1.2007 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 29 Υ.Ο.Δ.Δ./30.1.2007) τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
1476/28.4.2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 658 Β΄/17.5.2005)
σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η Ομάδα Εκπαιδευ−
τικής Παρακολούθησης της πράξης «Επαγγελματικό λογι−
σμικό στη TEE: επιμόρφωση και εφαρμογή».
17. Το υπ’ αριθμ. 117/12.7.2005 Υ.Σ. της Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων
ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ που καθορίζεται η αμοιβή του υπευθύνου
και των μελών της Ομάδας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
τεχνικού δελτίου του Έργου.
18. Ότι η επιπλέον δαπάνη που προκαλείται από την
παρούσα καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό της Πράξης,
έχει ήδη προδιαγραφεί στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο
αυτής και ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξα−
κοσίων ευρώ (3.600 €) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
που άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’
αριθμ. 362/16.1.2007 υπουργικής απόφασης για την τρο−
ποποίηση της σύστασης της Ομάδας Εργασίας (ΦΕΚ 29
Υ.Ο.Δ.Δ./30.1.2007) ήτοι ποσό τριών χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (3.600 €) για το 2007 (κωδ.πράξης στη ΣΑΕ 045/3:
2004ΣΕ44530060), αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό αποζημίωσης 300 € κατά μήνα, για το
χρονικό διάστημα από 30.1.2007 έως 30.6.2007, για κάθε ένα
από τα δύο (2) επιπλέον μέλη της Ομάδας Εκπαιδευτικής
Παρακολούθησης που λειτουργεί στο πλαίσιο του συγχρη−
ματοδοτούμενου από το ΕΠΕΑΕΚ II έργου «Επαγγελματικό
λογισμικό στην TEE: επιμόρφωση και εφαρμογή» και συ−
γκεκριμένα στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Οργάνωση και
εκπαιδευτική παρακολούθηση του έργου», όπως ορίσθηκαν
με την υπ’ αριθμ. 362/16.1.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
29 ΥΟΔΔ/30.1.2007).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
2/60721/0022/10.11.2005 (ΦΕΚ 1739 Β΄/13.12.2005) κοινή υπουρ−
γική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

