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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1562 (1)
   Επιχορήγηση του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επί−

βλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)− AGROCERT 
για την εκτέλεση του έργου της εγκατάστασης του 
συστήματος παροχής γεωργικών Συμβουλών.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο Του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).

β. του ν.δ/τος 131/1974 (ΦΕΚ 320 Α΄) «περί παροχής 
οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνο−
τροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους ν. 1409/1983 (ΦΕΚ 199 Α΄), 
2512/1997 (ΦΕΚ 138 Α΄) και 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄).

γ. του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247 Α΄/1995).

δ. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α΄) «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση, έλεγχος Κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ) 
και άλλες διατάξεις».

ε. του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) περί δικαστικής προ−
στασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ.

στ. του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και άλλες διατάξεις».

ζ. Του π.δ/τος 402/88 (ΦΕΚ 187 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

η. Του π.δ/τος 367/1977 (ΦΕΚ 241/Α΄) «Διατήρηση της 
εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από 
το Υπουργείο Γεωργίας».

θ. Του π.δ/τος 344/2000 «Άσκηση του Επαγγέλματος 
του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/2000) όπως τροποποιημένο 
ισχύει.

2. Τους Κανονισμούς:
α. Καν. (ΕΚ) 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα 

διαρθρωτικά ταμεία.
β. Καν. (ΕΚ) 1257/1999 για την στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Καν. 1783/03 και ιδίως το άρθρο 33.

γ. Καν. (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής σχετικά με τους 
λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Καν. 1257/99 και 
ιδίως το άρθρο 12.

δ. Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της Κ.Γ.Π. και ιδίως τον τίτλο II του κεφ. 3.

ε. Καν. (ΕΚ) 1685/2000 για την επιλεξιμότητα των δα−
πανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
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στ. Καν. (ΕΚ) 448/2001 για την διαδικασία διενέργειας 
δημοσιονομικών διορθώσεων στη παρέμβαση που χο−
ρηγείται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων.

ζ. Καν. (ΕΚ) 438/2001 για συστήματα Διαχείρισης και 
ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμεί−
ων.

3.Τις κανονιστικές και λοιπές διατάξεις που έχουν 
εκδοθεί σε εφαρμογή των προαναφερθέντων νόμων 
και Κανονισμών.

4. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
− Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ−ΑΥ), όπως έχει 
εγκριθεί και ισχύει και ιδίως το μέτρο 4.7 «για τη δημι−
ουργία συστημάτων παροχής γεωργικών συμβουλών».

5. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΑΑ − Α Υ,
όπως έχει εγκριθεί και ισχύει και ιδίως το Τεχνικό Δελ−
τίο του μέτρου 4.7 «για την δημιουργία συστημάτων πα−
ροχής γεωργικών συμβουλών», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με βάση Την υπ’ αριθμ. 2776/08 Απόφαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑΑ −ΑΥ 2000−2006 δια 
της γραπτής διαδικασίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 (ΦΕΚ 1375/Β) Κοινή 
Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
την οποία εγκρίθηκαν συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γε−
ωργούς (Καν. 1782/2003).

7. Την υπ’ αριθμ. 267630/2007 (ΦΕΚ 2372/Β/2007) Από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών — Οικονομίας και Οι−
κονομικών − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των με αριθ. 
303894/2006 (ΦΕΚ 1375/Β), 223490/2006 (ΦΕΚ 1725/Β) 
και 233629/2007 (ΦΕΚ 1230/Β΄) κοινών υπουργικών απο−
φάσεων, για την εφαρμογή του συστήματος παροχής 
συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/2003)».

8. Την υπ’ αριθμ. 245245/2.4.2004 απόφαση διορισμού 
του Δ. Παπαγιαννίδη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την αριθμ. 371352/2001 (ΦΕΚ 656/Β/30.5.2001) απόφα−
ση του Υπουργού Γεωργίας «περί Σύστασης − Οργάνω−
σης ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας, με τον 
τίτλο «Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΕΠΑΑ), όπως τροποποιημένη 
ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 26378/10.7.2008 θετική γνώμη του 
ΥΠΟΙΟ για την δημιουργία συστημάτων παροχής Υπη−
ρεσιών γεωργικών συμβουλών στο μέτρο 4.7 του ΕΠΑΑ−
ΑΥ.

11. Την υπ’ αριθμ. 5873/2.7.08 απόφαση ένταξης πράξης 
«Δημιουργία συστημάτων παροχής γεωργικών συμβου−
λών του μέτρου 4.7 με κωδικό ΟΠΣ 123915.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.310.000 ΕΥΡΩ, η οποία 
θα βαρύνει το Π.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Επιχορήγηση

1. Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) 
− Agrocert με το ποσό των 1.310.000 ΕΥΡΩ για την υλο−
ποίηση των δράσεων του μέτρου 4.7 του ΕΠΑΑ − ΑΥ.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕ 
082/3.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης

Ορίζουμε η επιχορήγηση να καταβληθεί σε δόσεις 
ως ακολούθως:

1. Προκαταβολή 30% με την υπογραφή της σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και του νόμιμου εκπροσώπου του ΟΠΕΓΕΠ.

2. Το υπόλοιπο ποσό απολογιστικά μετά από πι−
στοποίηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου και σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα 
προβλέπονται στη σύμβαση.

Άρθρο 3
Εξουσιοδοτική διάταξη

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων να υπογράψει σχετική σύμβαση με τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του ΟΠΕΓΕΠ Agrocert όπου μεταξύ 
άλλων θα καθορίζονται και οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
του έργου και καταβολής επιχορήγησης.

Η απόφασης αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία υπο−
γραφής της.

   Aθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Aριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/82566 (2)
     Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Υπουρ−

γείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων νομικών 
προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμ−
βάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 
3316/2005

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3316/2005 

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

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/2003) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού».

3. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Προ−
στασία Αρχαιοτήτων − Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

4. Την διάταξη του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 
228/Α/9.10.2001) «Ολυμπιακή Φιλοξενία, Ολυμπιακά Έργα 
κ.λπ. διατάξεις».

5. Την διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 
302/Α/24.12.2003) «Ολυμπιακή Προετοιμασία (αλλοδαποί, 
έλεγχος κυκλοφορίας κ.λπ.) και άλλες διατάξεις».

6. Την διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
162/Α/2.8.2006) «Τροποποίηση διατάξεων περί Εθνικού 
Κτηματολογίου, Δημοσίων Έργων».

7.Τις διατάξεις του Π.Δ 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/9.7.1987) 
«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα.
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8.Τις διατάξεις του π.δ/τος 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.1992) 
«Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού 
διατάγματος του π.δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, έχουν εφαρμογή 
στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005, 
οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται

α) από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (πε−
ριλαμβανομένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των 
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών) και

β) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού 
Πολιτισμού.

΄Αρθρο 2
Αρμόδια όργανα

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και την παροχή 
γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/ 
2005 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` 
εξουσιοδότησή του, για τις συμβάσεις που ανατίθενται 
και εκτελούνται από τις υπηρεσίες των φορέων του 
άρθρου 1 της παρούσας, είναι ο Υπουργός και ο Γενι−
κός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, οι Γενικοί 
Διευθυντές του Υπουργείου Πολιτισμού, τα Διοικητικά 
Συμβούλια των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, οι 
Διευθυντές των υπηρεσιών, οι Προϊστάμενοι των Τμη−
μάτων και το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολι−
τισμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

΄Αρθρο 3
Προϊσταμένη Αρχή

Τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής ασκούνται 
από τα κατωτέρω όργανα, κατά κατηγορίες πράξεων, 
διατηρούμενης εν πάση περιπτώσει της δυνατότητας 
του Υπουργού Πολιτισμού να ασκεί συντρεχόντως τις 
αρμοδιότητες αυτές:

1. Ο Υπουργός Πολιτισμού ασκεί καθήκοντα Προϊστα−
μένης Αρχής, όταν πρόκειται για συμβάσεις που έχουν 
προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των 45.000 ΕΥΡΩ, χωρίς 
ΦΠΑ., που αναθέτουν και εκτελούν οι Κεντρικές Υπη−
ρεσίες, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες και οι Ειδικές Περι−
φερειακές Υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του 
Υπουργού Πολιτισμού και μόνο στις ακόλουθες περι−
πτώσεις:

Α) Κατά την ανάθεση των συμβάσεων:
αα) Έγκριση φακέλου του έργου, έγκριση συμβατικών 

τευχών, κατά την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 3 
του ν. 3316/2005,

ββ) Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης, κατ` εξαίρεση επι−
λογή διαδικασίας μετά από γνώμη του τεχνικού συμ−

βουλίου, κατά την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του
ν. 3316/2005,

γγ) Έγκριση προκήρυξης, κατά τις διατάξεις των άρ−
θρων 6, 7, 8, 9 του ν. 3316/2005,

δδ) Απόφαση επί ενστάσεων, έλεγχο τυπικών δικαιο−
λογητικών αναδόχου μετά από την ανάδειξή του, προς 
επαλήθευση ανυπαρξίας κωλυμάτων συμμετοχής, από−
φαση επί ενστάσεων στο στάδιο των τεχνικών προ−
σφορών, απόφαση επί ενστάσεων κατά της οριστικής 
κατακύρωσης μετά από τις οικονομικές προσφορές, 
δικαίωμα για ακύρωση και ματαίωση του διαγωνισμού), 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6,7,10,11και 12 του 
ν. 3316/2005,

εε) Διεξαγωγή ελέγχου στα τυπικά δικαιολογητικά 
του αναδόχου, κατά την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 
του ν. 3316/2005,

στστ) Αποκλεισμός διαγωνιζομένου σε περίπτωση 
απαγορευμένης υποκατάστασης κατά την ανάθεση, κατά 
την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3316/2005,

ζζ) Ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την 
διάταξη του άρθρου 21 του ν. 3316/2005,

ηη) Απόφαση επί των ενστάσεων κατά της Προκή−
ρυξης, κατά την παράγραφο. 5 του άρθρου 13 του ν. 
3316/2005 και επί όλων των σταδίων του διαγωνισμού 
και έγκριση της κατακύρωσης συμβάσεων ή έκδοση 
απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού ή ανάκλησης 
της Προκήρυξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 
12, του άρθρου 7 παρ. 10, του άρθρου 8 παρ. 2 και του 
άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 3316/2005, όταν οι συμβάσεις 
έχουν προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των 45.000 ΕΥΡΩ, 
χωρίς ΦΠΑ.

θθ) Έγκριση τήρησης της διαδικασίας με διαπραγμά−
τευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περι−
πτώσεις β΄ και γ΄ του ν. 3316/2005, ανεξαρτήτως προε−
κτιμώμενης αμοιβής.

ιι) Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρ−
χής, σύμφωνα με τον ν. 3316/2005, για τις περιπτώσεις 
συναρμοδιότητας δύο διαφορετικών Γενικών Δ/νσεων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. ή για τις Υπηρε−
σίες επιπέδου Δ/νσης των Γενικών Δ/νσεων της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ., όταν δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στη παρούσα Κοινή Απόφαση, εκτός της 
Γενικής Δ/νσης Αναστηλώσεων, Μουσείων και Τεχνικών 
Έργων, όταν οι συμβάσεις έχουν προεκτιμώμενη αμοιβή 
άνω των 45.000 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ.

Β) Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων:
αα) Κοινοποίηση πρόσκλησης για υπογραφή σύμβα−

σης, μαζί με την κατακυρωτική απόφαση, κατά την δι−
άταξη του άρθρου 23 του ν. 3316/2005,

ββ) Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου, κατά την δι−
άταξη του άρθρου 26 του ν. 3316/2005,

γγ) Έγκριση παράτασης προθεσμίας, κατά την διάταξη 
του άρθρου 27 του ν. 3316/2005,

δδ) Έγκριση και υπογραφή Συγκριτικού πίνακα, κατά 
την διάταξη του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 3316/2005,

εε) Απόφαση σε αίτημα αποζημίωσης λόγω υπερημε−
ρίας εργοδότη, κατά την διάταξη του άρθρου 32 παρ. 
3 του ν. 3316/2005,

στστ) Απόφαση επί αιτήσεως διαλύσεως συμβάσεως, 
κατά την διάταξη του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 3316/ 
2005,

ζζ) Ματαίωση διάλυσης σύμβασης, κατά την διάταξη 
του άρθρου 35 του ν. 3316/2005,
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ηη) Παράλαβη σύμβασης, κατά την διάταξη του άρ−
θρου 37 του ν. 3316/2005,

θθ) Ανάθεση καθηκόντων εμπειρογνώμονα, κατά την 
διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3316/2005,

ιι) Απόφαση επί ενστάσεων κατά πράξεων της Διευ−
θύνουσας Υπηρεσίας, κατά την διάταξη του άρθρου 41 
του ν. 3316/2005.

2. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί καθήκοντα Προϊσταμέ−
νης Αρχής, όταν πρόκειται για συμβάσεις που αναθέτουν 
και εκτελούν οι Κεντρικές Υπηρεσίες, οι Περιφερειακές 
Υπηρεσίες και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις και όταν οι συμβάσεις έχουν 
προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των 15.000 ΕΥΡΩ μέχρι και 
45.000 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ.:

α) Έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων κατά της 
Προκήρυξης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρα−
γρ. 5 του ν. 3316/2005) και επί όλων των σταδίων του 
διαγωνισμού και έγκριση της κατακύρωσης συμβάσεων 
ή έκδοση απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού ή ανά−
κλησης της Προκήρυξης κατά τις διατάξεις των παρ.12 
του άρθρου 6, παρ.10 του άρθρου 7, παρ.2 του άρθρου 
8 και παρ.7 του άρθρου 9 του ν. 3316/20005,

β) Έκδοση απόφασης περί ορισμού των Επιτροπών 
Διαγωνισμού των συμβάσεων.

γ) Έγκριση παράτασης της συνολικής ή τμηματικής 
προθεσμίας περαίωσης των συμβάσεων.

δ) Έγκριση μελετών, για τις οποίες απαιτείται από τις 
κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβου−
λίου (Τ.Σ.) του ΥΠ.ΠΟ.

ε) Έγκρισης των Συγκριτικών Πινάκων και σύναψης 
των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, μετά την έγκριση 
της σχετικής πίστωσης από το κατά νόμο αρμόδιο όρ−
γανο.

στ) Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρ−
χής, σύμφωνα με τον ν. 3316/2005, για τις περιπτώσεις 
συναρμοδιότητας δύο διαφορετικών Γενικών Δ/νσεων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. ή για τις Υπηρε−
σίες επιπέδου Δ/νσης των Γενικών Δ/νσεων της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ., όταν δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στη παρούσα Κοινή Απόφαση, εκτός της 
Γενικής Δ/νσης Αναστηλώσεων, Μουσείων και Τεχνικών 
Έργων.

3. Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές του 
Υπουργείου Πολιτισμού ασκούν τα καθήκοντα της Προ−
ϊσταμένης Αρχής, όταν πρόκειται για συμβάσεις που 
έχουν προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι και 15.000 ΕΥΡΩ, 
χωρίς ΦΠΑ., που αναθέτουν και εκτελούν οι Κεντρικές 
Υπηρεσίες, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες και οι Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες και μόνο προκειμένου περί:

α) Έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων κατά της 
Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 
3316/2005) και επί όλων των σταδίων του διαγωνισμού 
και έγκριση της κατακύρωσης συμβάσεων ή έκδοση 
απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού ή ανάκλησης της 
Προκήρυξης κατά τις διατάξεις των παρ. 12 του άρθρου 
6, παρ.10 του άρθρου 7, παρ. 2 του άρθρου 8 και παρ.7 
του άρθρου 9 του ν. 3316/2005.

β) Έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων που υπο−
βάλλονται στους διαγωνισμούς, πλην όσων εκδικάζονται 
από τα όργανα των παρ.1 και παρ.2.

γ) Εγκρίσεως των μελετών, όταν δεν απαιτείται από 
τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Τεχνικού συμ−

βουλίου (Τ.Σ.), πλην της περιπτώσεως του εδ. β΄ της 
παρ.4 του παρόντος άρθρου.

4. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών σε επίπε−
δο διεύθυνσης ή ανάλογο, ασκούν τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) Έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, 
όταν η παράταση αυτή δεν επιφέρει, άμεσα ή έμμεσα, 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης.

β) Έγκριση υποστηρικτικών ή ειδικών επί μέρους μελε−
τών, που δεν απαιτούν γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου 
και βρίσκονται εντός του συμβατικού (τεχνικού και οι−
κονομικού) αντικειμένου της σύμβασης και του γενικού 
σχεδιασμού του έργου.

γ) Κάθε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις 
ανωτέρω ρητώς αναφερόμενες.

δ) Στη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 19 παρ. 4 
του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9.10.2001), οι αρμοδιότητες 
των ανωτέρω περιπτώσεων α, β, και γ, περιέχονται στον 
καθ` ύλην αρμόδιο Γενικό Δ/ντή της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου.

5. Στις συμβάσεις με αναθέτουσα αρχή εποπτευόμενο 
νομικό πρόσωπο, καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκεί 
σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός των 
περιπτώσεων της παραγράφου 1α του παρόντος άρ−
θρου.

Άρθρο 4
Διευθύνουσα Υπηρεσία

«Διευθύνουσα Υπηρεσία» (Δ.Υ.) κατά την έννοια του 
άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 3316/2005, είναι η οριζόμενη 
από το άρθρο 2 του π.δ/τος 263/987 ή σύμφωνα με το 
οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ. δυνάμει των διατάξεων του 
π.δ/τος 191/2003, σε επίπεδο Τμήματος ή Δ/νσης, όπως 
έχει τροποποιηθεί το άρθρο 2 του π.δ/τος 263/987 με 
το άρθρο 19 παράγρ. 4 του ν. 2947/2001 και ισχύει ανα−
λογικά για τις περιπτώσεις του ν. 3316/2005.

Οι αποφάσεις σε επίπεδο (Δ.Υ.) λαμβάνονται από τον 
προϊστάμενο της, με εισήγηση και μέριμνα του επιβλέ−
ποντα, όπου απαιτείται.

Άρθρο 5
Τεχνικό Συμβούλιο

1. «Τεχνικό Συμβούλιο» (Τ.Σ.) για όλες τις περιπτώσεις 
των παραπάνω άρθρων, κατά την έννοια του άρθρου 1 
παρ. 14 του ν. 3316/2005 για θέματα μελετών, είναι το 
οριζόμενο από το άρθρο 4 του π.δ/τος 263/1987 (ΦΕΚ 
124/Α/9.7.1987) όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 2947/ 
2001 (ΦΕΚ 228/Α/9.10.2001) και έχει συμπληρωθεί με το 
Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006).

2. Εισηγητής στο Τεχνικό Συμβούλιο είναι ο οριζόμε−
νος από το άρθρο 4 παρ.3 του π.δ/τος 263/1987 (ΦΕΚ 
124/Α/9.7.1987) σε συνδυασμό με τα προηγούμενα άρ−
θρα και ισχύει αναλογικά για τις περιπτώσεις του ν. 
3316/2005.

Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από το π.δ. 
263/1987, εισηγητής στο Τεχνικό Συμβούλιο είναι ο Προ−
ϊστάμενος της αρμόδιας για την ανάθεση και εκτέλε−
ση της σύμβασης υπηρεσίας, αναλόγως αν το όργανο 
αυτό καλείται να γνωμοδοτήσει σε θέματα ανάθεσης 
ή εκτέλεσης.

Εφ’ όσον ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας ασκεί και 
καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής κατά την παρ. 4 του 
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άρθρου 3, εισηγείται ο καθ’ ύλην αρμόδιος προϊστάμε−
νος του αναλόγου Τμήματος.

Κατά τα λοιπά, ως προς την συγκρότηση και λει−
τουργία του Τεχνικού Συμβουλίου ισχύουν οι κείμενες 
διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 6
Αιτήσεις θεραπείας

Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3316/2005 αποφασίζει 
ο Υπουργός Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου (Τ.Σ.) του Υπουργείου Πολιτισμού.

΄Αρθρο 7
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν υποχρεω−
τικά στις νέες αλλά και στις εκκρεμείς διαδικασίες ανά−
θεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων του άρθρου 1.

2. Μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης κατά το 
άρθρο 8, οι αρμοδιότητες της παρούσας ασκούνται από 
τα μέχρι τούδε αρμόδια όργανα.

3. Με την επιφύλαξη των προηγουμένων παραγράφων, 
καταργούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα τα 
οποία ρυθμίζονται με την παρούσα.

΄Αρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
               ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/35383/5582 (3)

     Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου στην
Ηρακλειά

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του κυρωτικού της Συνθήκης του Σικάγο Νόμου 

211/1947 άρθρο 28.
β) του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α 250/1988) «περί Κύρωσης 

του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου».
γ) του ν.δ/τος 714/1970 αρ. 11 εδάφ. στ (ΦΕΚ A 238/1970) 

«Περί ιδρύσεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 1340/1983 αρ. 2 (ΦΕΚ Α 35/1983).

δ) Του π.δ/τος 56/1989 αρ. 7 (ΦΕΚ Α 28/1989) «Οργανι−
σμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του 
Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

ε) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2. Το DOC 8168−OPS 611 Vol ΙΙ του ICAO “Procedures 
for air navigation services−aircraft operations”.

3. Τα περιλαμβανόμενα στο ANNEX 14–Vol II «Heliports» 
second edition−July 1995 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως 
ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την απόφαση 
υπ’αριθ.ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21.1.2002 του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 177/2002).

4. Την υπ’αριθ. Δ13/31915/1314/20.7.1998 υπουργική υπό−
φαση, Παράρτημα (ANNEX) 2 της Σύμβασης του Σικάγο 
«Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)» που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Β 861/1998.

5. Το DOC 9261−AN/903 HELIPORT MANUAL Third 
edition− 1995 του ICAO.

6. Το υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/37295/6598/31−8−1999 έγγραφο 
με το οποίο εγκρίθηκε η καταλληλότητα χώρου για 
την κατασκευή ελικοδρομίου και το υπ’αριθ. ΥΠΑ/Δ3/
Α/14681/3501/17.4.2008 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο 
αναπροσαρμόσθηκαν τα επιχειρησιακά δεδομένα του 
ελικοδρομίου.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2630/14.8.2000 απόφαση της 
Διεύθυνσης Δασών του Ν. Κυκλάδων με την οποία πα−
ραχωρείται κατά χρήση δημόσια δασική έκταση στη 
θέση «Μικρός Κάβος» Ηρακλειάς για την κατασκευή και 
λειτουργία ελικοδρομίου.

8. Την Απόφαση του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομι−
κών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Κυκλάδων, με αρ. πρωτ. Δ.Π. 1621/31.5.2000 
« Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ελικοδρομίου που 
εδρεύει στη νήσο Ηρακλειά Ν. Κυκλάδων».

9. Το υπ’ αριθμ. Τ.Υ. Οικ. 2572/29.5.2008 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Κυκλάδων με το οποίο βεβαιώνεται ότι όλα 
τα συστήματα του ελικοδρομίου λειτουργούν σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ΥΠΑ.

10. Το με στοιχεία ΥΠΑ/Δ3/Α/5390/6.6.2008 έγγραφο 
τελικού ελέγχου του ελικοδρομίου Ηρακλειάς από αρ−
μόδιους υπαλλήλους της ΥΠΑ.

11. Την από 6.6.2008 αναφορά υπαλλήλων της ΥΠΑ για 
τον επαναπροσανατολισμό των ΑΡΑΡΙ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρο−
μίου στην Κοινότητα Ηρακλειάς του Νομού Κυκλάδων, 
κατάλληλου για χρήση από ελικόπτερα μέγιστου ολικού 
μήκους 18 μ. για πτήσεις εξ’ όψεως ημέρα και νύχτα 
(VMC), με τα κατωτέρω βασικά στοιχεία ελικοδρομίου 
τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 
14, Τόμος ΙΙ, (Annex 14, Volume II), της Σύμβασης του 
Σικάγο:

Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α) Περιοχή προσγείωσης−απογείωσης τετράγωνο 

πλευράς 27μ., από σκυρόδεμα.
β) Ζώνη ασφαλείας πλάτους 4,5 μ., από συμπιεσμένο 

υλικό 3Α.
γ) Επίπεδα προσέγγισης κλίσης 8%, σε αζιμούθιο 150° 

και 360° από το κέντρο του ελικοδρομίου, ελεύθερα 
εμποδίων και σε απόσταση 1500 μ.

δ) Υψόμετρο ελικοδρομίου: 56,5μ. (185 πόδια) από 
Μ.Σ.Θ.

ε) Συντεταγμένες κέντρου ελικοδρομίου:36° 51΄ 44,00΄΄Β 
και 25° 28΄ 22,00’’Α (WGS’84).

ΙΙ. ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
α) Ημερήσια σήμανση ελικοδρομίου με το γράμμα (Η), 

στο κέντρο του δαπέδου, λευκού χρώματος.
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β) Ημερήσια σήμανση περιοχής προσέγγισης–απογεί−
ωσης με γραμμή λευκού χρώματος, πάχους 0,30 μ.

γ) Ημερήσια σήμανση ζώνης επαφής (touchdown 
marking) με κύκλο κίτρινου χρώματος πάχους 0.50 μ.

δ) Περιμετρικός φωτισμός του δαπέδου προσγείω−
σης.

ε) Τέσσερις (4) προβολείς διαχύσεως (floοdlights).
στ) Φωτιζόμενο ανεμούριο δυτικά του δαπέδου (πλευ−

ρικά των προσεγγίσεων) με τέσσερις (4) λαμπτήρες 
φωτισμού και δίδυμο φανό εμποδίων.

ζ) Σύστημα οπτικού βοηθήματος ίχνους και κλίσεως 
καθόδου (Abbreviated Precision Approach Path Indicator–
APAPI) εγκατεστημένο δυτικά του δαπέδου και εκτός 
των επιπέδων των προσεγγίσεων. Τα δεδομένα λει−
τουργίας του οπτικού βοηθήματος APAPI καθώς και του 
από αέρος τηλεχειρισμού θα δοθούν σε επιχειρησιακή 
χρήση με νεότερη αεροναυτική αγγελία.

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α) Τηλεχειρισμός αφής και σβέσης του περιμετρικού 

φωτισμού, του φωτισμού του ανεμουρίου και του συ−
στήματος APAPI.

β) Η ενεργοποίηση από αέρος της συχνότητας περι−
ορίζεται στα 5 ΝΜ/4000 ft.

γ) Μικρός οικίσκος αναμονής.
δ) Περίφραξη του χώρου και των εγκαταστάσεων.
ΙV. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου αντιστοιχεί στην 

κατά ICAO κατηγορία πυρασφάλειας H2 και περιλαμ−
βάνει :

• Τριπλό Αντλητικό Πυροσβεστικό Συγκρότημα.
• Υδροληψία Πυρόσβεσης.
• Τροχήλατο συγκρότημα παραγωγής υγραφρού.
• Παροχή ύδατος συνδεδεμένη με δεξαμενή χωρητι−

κότητας 2m3 νερού.
• Τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 50 kg.
2. Το ελικοδρόμιο ανήκει στην κυριότητα και χρή−

ση της Κοινότητας Ηρακλειάς του Νομού Κυκλάδων, 
η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη 
συντήρησή του. Προς τούτο υποχρεούται να ορίσει και 
να γνωστοποιήσει στην ΥΠΑ/Δ3/Α εξουσιοδοτημένο και 
εξοικειωμένο με τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων 
άτομο. Η Κοινότητα Ηρακλειάς θα ενημερώνει την ΥΠΑ 
για κάθε μεταβολή που η ίδια διαπιστώνει προκειμένου 
η ΥΠΑ να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της.

3. Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας 
του ιδιοκτήτου, ο οποίος θα ενεργοποιεί τις εγκαταστά−
σεις του (με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) μισή ώρα 
πριν την αναμενόμενη άφιξη ελικοπτέρου και θα απε−
νεργοποιεί αυτές μισή ώρα μετά την αναχώρηση του.

4. Οι πτήσεις προς και από το ελικοδρόμιο θα πραγ−
ματοποιούνται σύμφωνα με:

• τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Νόμων, Δια−
ταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων και Κανονισμών, 
διαδικασιών και οδηγιών της ΥΠΑ και τις ευθύνες των 
χειριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυ−
τές.

• τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του ελικο−
πτέρου ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης 
– απογείωσης.

• τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
στη περιοχή.

5. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις 
οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων, Αερολιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας 
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, 
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του ελικο−
δρομίου, βαρύνει απευθείας τον ιδιοκτήτη ή τον χειριστή 
του ελικοπτέρου κατά περίπτωση.

6. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της 
απευθείας από και προς το εξωτερικό πτήσης των ελι−
κοπτέρων χωρίς προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή 
Αερολιμένα.

7. Η ΥΠΑ δημοσιεύει τα επιχειρησιακά δεδομένα της 
παρούσης απόφασης στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών 
Πληροφοριών Ελλάδος (AIP GREECE) καθώς και κάθε 
μεταβολή της επιχειρησιακής κατάστασης του ελικο−
δρομίου (μέσω της έκδοσης NOTAM).

8. Ο εν γένει έλεγχος της επιχειρησιακής κατάστασης 
του ελικοδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.

9. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουρ−
γίας του, βαρύνουν την Κοινότητα Ηρακλειάς.

10. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των 
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του ελικοδρομίου, 
στις εγκαταστάσεις του, κ.λπ., ρυθμίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από 
σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά 
χαρακτηριστικά, στα οπτικά βοηθήματα και στον πά−
σης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μετά από 
σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.

11. Η παρούσα απόφαση καθώς και η απόφαση Έγκρι−
σης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο 
να βρίσκονται στο χώρο του ελικοδρομίου και να επι−
δεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

12. Η απόφαση αυτή ανακαλείται ελεύθερα χωρίς κα−
μία επιβάρυνση του Δημοσίου.

13. Σε περίπτωση ανάκλησης ή διακοπής της λει−
τουργίας του ελικοδρομίου η Κοινότητα Ηρακλειάς 
δε μπορεί να μεταβάλει τη χρήση του χώρου χωρίς 
προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

K. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F

(4)
     Μετάταξη υπαλλήλου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο

Αθηνών.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2606/18.7.2008 απόφαση της Προ−
έδρου του Δ. Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
181 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσε−
ται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημη−
τρίου, με ειδικότητα Μάγειρα, από το Δήμο Αθηναίων 
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στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με μεταφορά της 
θέσης του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 8474/21661/8.8.2008)

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F

Aριθμ. 6719 (5)
    Σύναψη σύμβασης με μίσθωση έργου στον Αθλητικό 

Οργανισμό του Δήμου Μουδανιών.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτη−

της αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/94 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8.10.1997).

3. τις διατάξεις του π.δ/τος 51/1987 «Καθορισμός των 
Περ/ρειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματι−
σμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση 
στελέχωση της Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτ/ση και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 107/τ. Α/30.5.1997)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του ν. 2344/1995 
«Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις 
«ΦΕΚ 212/τ.Α΄/11.10.1995).

6. Την ΠΥΣ 236/7.7.1994 (ΦΕΚ 45/7.7.1994) όπως τροπο−
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις ΠΥΣ 422/1.11.1994 
και 193/20.4.1995 και παρατάθηκαν με την ΠΥΣ 55/1998 
και 33/2006.

7. Τις διατάξεις του ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123/τ.Α/17.6.1996)
8. Το α. 90 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το α. 
πρώτο π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92 τ.Α΄).

9. Την υπ’ αριθμ. 01/2008 απόφαση του Διοικ. Συμβου−
λίου του Αθλητικού Οργανισμού Μουδανιών σύμφωνα 
με την οποία ζητείται η σύναψη μίσθωσης έργου για 
τρείς (3) Γυμναστές ένα (1) Τεχνολόγο Γεωπόνο, ένα 
(1) Συνεργάτη Διοικητικής Υποστήριξης ένα (1) τεχνίτη 
− συντηρητή εγκαταστάσεων.

10. Το υπ’ αριθμ. 49434/5.8.2008 έγγραφο του Υπ. Εω−
τερικών «Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου».

11. Την από 17.1.2008 της Δικηγόρου Μαυρομιχάλη Θο−
δώρας ότι οι ανωτέρω συμβάσεις είναι γνήσιες συμβά−
σεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν Εξαρτημένη 
Εργασία.

Για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/ 
1997.

Καθορίζουμε τα παρακάτω:
α) Αριθμός προσώπων που θα ασχοληθούν πέντε (5) 

ήτοι:
1. Δύο (2) Γυμναστές ΠΕ.
2. Ένα (1) Συνεργάτη Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕ.
3. Ένα (1) Τεχνολόγο Γεωπόνο TE.
4. Ένα (1) Τεχνίτη − Συντηρητή Εγκαταστάσεων ΔΕ.
β) Έργο που θα εκτελέσουν: Παροχή έργου για την 

υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, για την 
ανακατασκευή χλοοτάπητα, για την οργάνωση αθλη−

τικών εκδηλώσεων, και επισκευή αθλητικών εγκατα−
στάσεων.

γ) Χρονικό διάστημα εκτέλεσής του: ένα (1) έτος.
δ) Το συνολικό ποσό της αμοιβής 68.000 ευρώ.
ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Περιφέρεια του Δήμου 

Μουδανιών.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στο κύκλο των 

συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου.
Κατά την υπογραφή των συμβάσεων πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το π.δ. 164/2004.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 6719/8.8.2008).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Πολύγυρος, 8 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F

Aριθμ. 2393 (6)
    Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΕΔΙΠ στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ 78,τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. Φ. 131.1/21111/Β2/17.8.2007 έγγραφο του 
ΥΠΕΠΘ.

3. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 43/19.06.2008/2.1 συνε−
δρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου (ΝΠΔΔ) ούτε του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά μιας κενής οργανικής θέσης ΕΕΔΙΠ του 
Ιδρύματος στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Πε−
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

 F

Αριθμ. 2394 (7)
    Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ στο Τμήμα Μη−

χανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Επι−
στημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ 78, τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»

2. Το υπ’αρ. Φ.131.1/21111/Β2/17.08.2007 έγγραφο του 
ΥΠΕΠΘ.

3. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 38/17−18.4.2008 συνεδρί−
ασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου (ΝΠΔΔ) ούτε του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά μιας κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ του 
Ιδρύματος στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοί−
κησης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
(8)

Μετάταξη υπαλλήλου στο Γενικό Νοσοκομείο
Καρδίτσας

       Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ6/13260/11.8.2008 κοινή από−
φαση των Διοικητών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, των ν. 1199/ 
1981, 1288/1982 και του ν. 3527/2007, μετατάσσεται η 
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Ματθαίου, υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Γ. Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓ−
ΓΕΛΙΣΜΟΣ» σε συνιστώμενη προσωρινή, αντίστοιχου 
βαθμού και κλάδου, θέση του Γ. Ν. Καρδίτσας.

 Ο Διοικητής Με εντολή Διοικητή
 της 1ης Υ.ΠΕ. Ο Υποδιοικητής
 Αττικής της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας
  και Στερεάς Ελλάδας 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΜΑΝΤΕΣ  

(9)
     Μετάταξη υπαλλήλου στο Γ. Ν. Μεσολογγίου

«ΧΑΤΖΗ− ΚΩΣΤΑ».

  Με την υπ’ αριθμ. 896/13.8.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και 
του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι−
κής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
Τρίτου άρθρου του ν. 3527(ΦΕΚ25/Α/9.2.2007), τις διατά−
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599 
(ΦΕΚ 176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της αριθμ. 180/11.6.2008 
γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Α.Ο.Ν.Α. 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και της αριθμ. 13/30.6.2008 γνωμο−
δότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας μετατάσσεται η ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΑ του Γεωργίου, υπάλληλος του Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ» κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων 
σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας 
και κλάδου στο Γ.Ν.Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−ΚΩΣΤΑ» και με 
το βαθμό που κατέχει.

   Οι Διοικητές
 της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου−  
 Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και της 1ης Υ.ΠΕ. 
  Δυτικής Ελλάδας Αττικής

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ  
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