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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 90118/Β1 (1)
 Μετονομασία του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημά−

των Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροταξι−
κό Σχεδιασμό της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τροποποί−
ηση του γνωστικού του αντικειμένου. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 « Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−

τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40), 

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβι−
ου Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις 23.5.2007 και 9.7.2008), 

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία − Αντικείμενο

Το κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
π.δ. 223/1998 (Α΄ 174) Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστη−
μάτων Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροτα−
ξικό Σχεδιασμό της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μετονομάζεται 
σε Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφι−
κών Συστημάτων Πληροφοριών και το γνωστικό του 
αντικείμενο τροποποιείται και περιλαμβάνει εφεξής 
τα ακόλουθα : 

• την ανάλυση της χωρικής οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης και των οικιστικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στον αστικό χώρο

• την αξιολόγηση των πολιτικών για την περιφερει−
ακή ανάπτυξη, την χωροταξία, το περιβάλλον και τις 
πόλεις
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• τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, σε συνάρτηση, με−
ταξύ άλλων, με τον χωρικό σχεδιασμό των περιφερει−
ών και των πόλεων στην κατεύθυνση της αειφόρου 
ανάπτυξης

• την δημιουργία δεικτών και μοντέλων χωρικής 
ανάπτυξης και περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την 
ψηφιακή οργάνωση σχεσιακών βάσεων δεδομένων για 
τον ευρωπαϊκό χώρο και τις ελληνικές περιφέρειες και 
πόλεις

• την ανάπτυξη εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστη−
μάτων Πληροφοριών στον χωροταξικό, πολεοδομικό και 
περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 90120/Β1 (2)
Μετονομασία του Εργαστηρίου Παραστατικής Γεω−

μετρίας και Προοπτικής του Γενικού Τμήματος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης και επανακαθορισμός του 
εσωτερικού του κανονισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. αντικατα−
στάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),

β) του άρθρου 4 ,παρ.1,εδ.γ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98 ),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 
40), 

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ειδι−
κής Σύνθεσης (συνεδρίαση 1η/27.9.2007) και της Γενι−
κής Συνέλευσης (συνεδρίαση 9η/17.4.2008), του Γενικού 

Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία

Το εργαστήριο Παραστατικής Γεωμετρίας και Προο−
πτικής του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο ιδρύθηκε με το β.δ. της 31.8.1957 (Α΄ 185) και καθο−
ρίστηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του με 
το π.δ. 446/1993 (Α΄185), μετονομάζεται σε Εργαστήριο 
Μη Γραμμικών Μαθηματικών. 

Άρθρο 2
Επανακαθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού

Επανακαθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό του ερ−
γαστηρίου Μη Γραμμικών Μαθηματικών, σύμφωνα με 
τα ακόλουθα άρθρα, καταργώντας τις διατάξεις του 
π.δ. 446/1993 (Α΄ 185).

Άρθρο 3
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−

γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του 
Γενικού Τμήματος, καθώς και άλλων τμημάτων του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε θέματα 
που εμπίπτουν στο γενικό αντικείμενο δραστηριότητας 
του εργαστηρίου. 

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και διδα−
σκαλίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια του 
γνωστικού αντικειμένου των Μη − Γραμμικών Μαθημα−
τικών.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
και την εύρεση πόρων χρηματοδότησης από Ελληνικές 
και διεθνείς πηγές.

4. Τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και διαλέξεων ερευνητικού, διδακτικού αλλά 
και γενικού ενδιαφέροντος.

5. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων 
στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

 Άρθρο 4
 Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Γενικού Τμήματος 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης, που το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται 
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα 
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Μαθηματικών του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 
22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο. 

Άρθρο 6
Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης, στο χώρο που έχει εγκατασταθεί.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Γενικό Τμήμα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 
παρ. 1ε του ν. 2083/1992.

ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία : βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
     Αριθμ. Φ.5/89899/Β3 (3)

Πρακτική άσκηση φοιτητών Γεωπονικής
Σχολής Α.Π.Θ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.1351/1983 

«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56).

2. Του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128).

3. Της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 167).

4. Της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2158/1993 
«Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 109)

5. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα {π.δ. 63/2005 (Α΄ 
98)}.

6. Του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια 
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 206).

7. Του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβού−
λιο Παιδείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας παιδείας και 
μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄210)

8. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄247) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».

9. Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β΄/16.1.2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
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του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

10. Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/
τ.Β΄/21.1.2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργών του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Της υπ’ αριθμ. 147/21.1.2009 (ΦΕΚ 67 τ.Β΄) κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Κων/νο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο», απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρακτική άσκηση 370 φοιτητών του 
8ου εξαμήνου της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ στο 
Αγρόκτημα του Α.Π.Θ, στο ΜΑΙΧ και διάφορες Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 
καλοκαίρι του 2008, όπως προβλέπεται από τον Κανο−
νισμό της Σχολής και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.6 
του ν. 1256/1982.

Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε δυο (2) 
μήνες και η συνολική αποζημίωση ορίζεται σε 43.660€ 
και για την εργοδοτική εισφορά 1% 7.341€ για την ασφά−
λιση των 370 φοιτητών.

Για την αμοιβή για την πρακτική άσκηση των φοιτητών 
και την ασφαλιστική κάλυψη υπάρχει πίστωση στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2009 του Α.Π.Θ (ΚΤ. 
4121Α05 ) τον οποίο βαρύνει αποκλειστικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2009 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
     Αριθμ. 9.13531/οικ. 6.1870 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64698/5811/19.9.2008 υπουρ−

γικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρι−
σης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στην Ειδική Υπη−
ρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και 
για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» .

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

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

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5 και 7 αυτού.

3. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 υπουργική 
απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιείται 
και ισχύει κάθε φορά

4. Την υπ’ αριθμ. 25253/2235/7.4.2008 (ΦΕΚ 603/
Β/8.4.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118267/14.12.2000 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1595/Β΄/29.12.2000), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωσή 
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως 
ισχύει κάθε φορά»

5. Την υπ’ αριθμ. 55213/1904/24.7.2008 (ΦΕΚ 1538/
Β/4.8.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 180691/7.2.2001/
Γ΄ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β΄/14.2.2001) κοινής υπουργικής απόφα−
σης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας “EQUAL’’», στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 182959/3.7.2003 (ΦΕΚ 915/Β΄/4.7.2003, 184399/ 
23.12.2003 (ΦΕΚ 1969/Β΄/31.12.2003) και 230256/22.2.2007 
(ΦΕΚ 336/Β΄/13.3.2007) όμοιές της, με σκοπό την ανα−
διάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του 
ν. 3614/2007»

6. Την υπ’ αριθμ. Ε/2007/5534/12.11.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει κάθε 
φορά.

7. Την υπ’ αριθμ. 64698/5811/19.9.2008 υπουργική από−
φαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού” στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσω−
μάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση 
Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού”» (ΦΕΚ 2059/Β/6.10.2008)

8. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού»

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 64698/5811/19.9.2008 από−
φασή μας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού” στην Ειδική Υπηρεσία για την 
Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση 
Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού”» ως προς το άρθρο 2 «Αντικείμε−
νο της εκχώρησης», το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών 
της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι−
κού» αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» και ειδικότερα, μέρους του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαι−
ριών» και μέρος του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 
6, ως εξής: 

Ι. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 «Πλήρης εν−
σωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού 
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
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1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας: 71 «Τρόποι για 
την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση 
μειονεκτούντων ατόμων· καταπολέμηση των διακρίσεων 
κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά ερ−
γασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας 
στο χώρο εργασίας» 

1.1 Κατηγορία πράξης: «Παρεμβάσεις για την κοινωνικό−
οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων», Πράξη: «Παροχή 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», συγχρημα−
τοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20.000.000 €

1.2 Κατηγορία πράξης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες», συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης 80.000.000€

1.3 Κατηγορία πράξης: «Ανάπτυξη της κοινωνικής οι−
κονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» Ενί−
σχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οι−
κονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμά−
των κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργά−
νωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας. Υποστήριξη 
της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», συγχρημα−
τοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20.000.000€

2. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνεται στο 
χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης διαχείρισης του συ−
νημμένου παραρτήματος I. 

3. Οι επί μέρους προσκλήσεις πράξεων εκδίδονται για 
συνολικό ποσόν δημόσιας δαπάνης ύψους 120.000.000,00 
ευρώ.

4. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πρά−
ξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
ανέρχεται 120.000.000,00 ευρώ.

ΙΙ. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική 
Υποστήριξη της Εφαρμογής»

1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 85: «Προετοιμα−
σία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση» 

1.1 Κατηγορία πράξης: «Υποστήριξη συστήματος δια−
χείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος»

Τίτλος Συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δαπάνη

Τεχνικός Σύμβουλος Υπο−
στήριξης της Ε.Υ. για την 
Ενσωμάτωση των Αρχών της 
EQUAL και για τη Διαχείριση 
Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού»

1.000.000 €

Σύμβουλος Υποστήριξης της 
Ε.Υ. για την Ενσωμάτωση των 
Αρχών της EQUAL και για τη 
Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού» επί της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης των έργων της 
Κ.Π. EQUAL

300.000 €

2. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνεται στο 
χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης διαχείρισης του συ−
νημμένου παραρτήματος I. 

3. Οι επί μέρους προσκλήσεις πράξεων εκδίδονται για 
συνολικό ποσόν δημόσιας δαπάνης ύψους 1.300.000,00 
ευρώ.

4. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πρά−
ξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
ανέρχεται 1.300.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Ιουλίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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