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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 195 (1)
  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. 

αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17−8−2007/τ. Β΄) απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην 
«Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας 
και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελλη−
νικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμέ−
νου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν δι−
αμένοντος.»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των αρθρ. 68,69 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/

τ.Α΄/23.8.2005) «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά−
τεια», όπως ισχύει.

2. Των άρθρ. 4, 5 του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160/
τ.Α΄/31.7.2006) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην υπ’ αριθμ. 2003/109/ΦΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 
Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χω−
ρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

3. Του π.δ 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λ.π. (ΦΕΚ 213 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (τ.Α΄ 147). 

6. Του π.δ. 132/1989 (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/3.3.1989) «Διάρθρωση 
και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα−
τείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.).

7. Του π.δ 386/1991 (ΦΕΚ 139/τ Α΄/24.9.1991) «Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το 
Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».
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8. Του αρθρ. 3 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/2.5.2001) 
«Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επι−
μόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)».

9. Του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/6−7−05) «Συστηματοποί−
ηση της Διά Βίου Μάθησης».

10. Του ν. 3687/2008(ΦΕΚ 159/1−8−2008) «Θέματα Διά 
Βίου Μάθησης».

11. Του άρθρου 33 του ν. 3699 (ΦΕΚ 199/Α/2−10−2008) 
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή 
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες». 

12. Την αριθμ. 999/3−3−2008 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 353/4−3−2008/τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών  
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
– Οικονομίας και Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ1638/17−8−2007/
τ. Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας  
Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονο−
μικών – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά 
στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας 
και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ απο−
κτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος». 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 6.000,00 € περίπου το έτος 2010 (Κ.Α.Ε. 5277).

14. Την ανάγκη συμπλήρωσης των οργάνων του Συστή−
ματος Πιστοποίησης για τη Διενέργεια των εξετάσεων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

α) Η παράγραφος ένα (1) του άρθρου τρία (3), της 
αριθμ. 16928/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
1638/17−8−2007 τ. Β) συμπληρώνεται ως εξής: 

Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός 
των απαραιτήτων εξεταστικών κέντρων. 

β) Η παράγραφος τέσσερα (4) του άρθρου τρία (3) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα μέλη που συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών είναι 
επαρκή σε αριθμό ώστε να καλύπτονται άρτια οι ανά−
γκες διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας.

Τα μέλη που συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών είναι 
πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ή ιστορικοί, ή αρχαι−
ολόγοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση 
στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή 
ξένης και με εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσ−
σας ως δεύτερης τουλάχιστον 200 ωρών. Στο Σώμα 
Αξιολογητών μπορούν να ενταχθούν και πτυχιούχοι ελ−
ληνικής φιλολογίας, ιστορικοί ή αρχαιολόγοι που δεν 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά 
έχουν εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
ως δεύτερης ή ξένης τουλάχιστον 400 ωρών.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των υπο−
ψηφίων από τις παραπάνω κατηγορίες , είναι δυνατόν 
να ενταχθούν ως αξιολογητές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Φιλολογίας με διδακτική εμπειρία.

Οι Αξιολογητές αμέσως μετά την επιλογή τους και 
πριν τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία , 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμι−
νάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες 
εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της ελληνο−
μάθειας, για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρε−

ώσεις των αξιολογητών και για κάθε άλλο ζήτημα που 
θα κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι αξιολογητές για 
την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την 
ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων. 

Τα μέλη του Σώματος Αξιολογητών είναι αμειβόμενα.
Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σε κάθε εξεταστι−

κό κέντρο παρευρίσκονται απαραιτήτως δύο (2) αξιολο−
γητές από το ανωτέρω Σώμα με τα εξής καθήκοντα:

α) Την επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξε−
τάσεων.

β) Τη διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξε−
τάσεων.

γ) Τη διόρθωση των τετραδίων και βαθμολόγηση.
δ) Τη βαθμολόγηση του προφορικού μέρους.
γ) Στο άρθρο τρία (3) προστίθεται παράγραφος πέντε 

(5) ως εξής:
«Τα εξεταστικά Κέντρα στελεχώνονται από τον Υπεύθυνο 

του Εξεταστικού Κέντρου και από τον βοηθό Υπεύθυνο.
Ο Υπεύθυνος και ο βοηθός Υπεύθυνος είναι πτυχιούχοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία σε σχετικές δι−
αδικασίες ή έμπειρα στελέχη της Γενικής Γραμματείας 
Διά Βίου Μάθησης. 

Τα στελέχη των εξεταστικών κέντρων είναι αμειβό−
μενα και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των 
εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω έχουν τα εξής καθήκο−
ντα:

α) Τη διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής 
των εξετάσεων.

β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων που θα 
αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου 
Μάθησης.

γ) Την αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και 
αποτελεσμάτων του προφορικού μέρους στη Γενική 
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

δ) Κάθε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την 
ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση διεξα−
γωγής τους.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 3490 (2)
      Σύσταση επιτροπών για την παρακολούθηση του φυσι−

κού αντικειμένου (ενδιάμεσος και τελικός έλεγχος) 
εγκεκριμένων έργων ΕΥΡΗΚΑ. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8−2−85) «Ανάπτυξη της 

Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και ιδίως 
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το άρθρο 5 αυτού, ως και του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/
Α/25.06.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την 
παραγωγή και άλλες διατάξεις».

β. Τον Ν. 3653/08 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τε−
χνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/21.3.2008) 
καθώς και τους Νόμους: α) Ν. 3734/09 «Προώθηση της 
συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 8/28.1.2009) (άρθρο 40 §2), β) Ν. 3822/10 «Ίδρυση νέων 
Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 2) 
(ΦΕΚ Α΄ 21/16.2.2010) και γ) Ν. 3879/10 «Ανάπτυξη της 
Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 26§3) 
(ΦΕΚ Α΄ 163/21.9.2010) με τους οποίους η ισχύς του
Ν. 3653/08 ανεστάλη συνολικά μέχρι 31.12.2011.

γ. του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1256/82 «Για την πολυθε−
σία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου 
ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 33 του ν. 1326/83 και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 4 του ν. 2303/95.

δ. του ν. 2771/99 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 280/Α/16.12.1999).

ε. του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α΄/27.11.95) «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις».

στ. του άρθρου 11, παρ. 11 του ν. 2954/2001 «Φορολο−
γικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001).

ζ. του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).

2. α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63 (ΦΕΚ 98/22.04.05) 
με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

β. του Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επι−
χορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων 
που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παρα−
γωγικές μονάδες», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/23−4−03) και το άρθρο 34 του
Ν. 3259/4.8.2004.

γ. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας 
− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009).

δ. του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009). Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009).

ε. του Π.Δ 189/5−11−2009, (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

στ. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 4 και του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15−4−2010) «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».

ζ. Το Π.Δ 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7−9−2010) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

η. του Π.Δ. 248/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 116/Α/10−05−1989), όπως 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 179/92 (ΦΕΚ 81/Α/26−05−1992), 
Π.Δ. 147/94 (ΦΕΚ 99/Α/04−07−1994) και Π.Δ. 128/97 (ΦΕΚ 
115/Α/09−06−1997).

3. Την με αριθμ. 5439/85/14.5.85 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας 
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση 
των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις με αριθ. 5056/20.5.87, 7401/11.5.88, 
570/19.1.94 και 12739/9.10.00 όμοιες αποφάσεις.

4. Την υπ’ αριθμ 1120/Η/19−02−2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων απόφαση του Υφυπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου.» 
(ΦΕΚ 1/Β/08−01−2010).

5. Τη Διακήρυξη Αρχών της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλί−
ας EUREKA (Αννόβερο/Υπουργική Διάσκεψη 6−11−1985),

6. Το υπ’ αριθμ. 2006/C323/01 Κοινοτικό Πλαίσιο σχετι−
κά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, ανάπτυξη 
και την καινοτομία.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 
6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατη−
γοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά 
κατ’εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γε−
νικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής 8ης 
Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 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) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

9. Την με αρ. πρωτ. 19429/ΣΤ5/19−2−2010 απόφαση με 
θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, 
στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενι−
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, του δικαιώματος να υπογράφουν «Με Εντολή 
Υφυπουργού»». (ΦΕΚ Β/165/19−2−2010).

10. Την ανάγκη παρακολούθησης και ελέγχου των 
εγκεκριμένων έργων ΕΥΡΗΚΑ, προκειμένου να συνεχι−
σθεί η χρηματοδότησή τους από την Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

1. Συνιστώνται τέσσερις (4) επιτροπές με σκοπό την 
παρακολούθηση της υλοποίησης και τον τελικό έλεγχο 
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του φυσικού αντικειμένου έργων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του Δικτύου ΕΥΡΗΚΑ (EUREKA) από τις θυγα−
τρικές επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ:

α) Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. (ΕΛΚΕΔΕ), 
β) Ελληνικό Κέντρο Αρχυροχρυσοχοϊας Α.Ε. (ΕΛΚΑ), γ) Κέ−
ντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. (ΚΕΓ) και δ) Ελληνικό Κέντρο 
Αργιλλομάζης Α.Ε. (ΕΛΚΕΑ). Οι επιτροπές απαρτίζονται από 
πέντε (5) μέλη προερχόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστι−
κά) από α) τους υπό οιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης 
υπηρετούντες στη ΓΓΕΤ β) ειδικούς εμπειρογνώμονες προ−
ερχόμενους από το Μητρώο κριτών που τηρείται στη ΓΓΕΤ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 
13/Α/8−2−85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας», τα οποία ορίζονται με απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Έργο της κάθε μιας Επιτροπής είναι ο έλεγχος του 
φυσικού αντικειμένου των εγκεκριμένων έργων ΕΥΡΗΚΑ, 
που υλοποιούνται από την αντίστοιχη επιχείρηση (βλ. 
παρ. 1), για την οποία έχει συγκροτηθεί. Ο έλεγχος αυ−
τός θα γίνεται από τις τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις 
που υποβλήθηκαν στη Γ.Γ.Ε.Τ. και στον ΕΟΜΜΕΧ και 
στη συνέχεια, από επιτόπου επισκέψεις στους χώρους 
υλοποίησης των έργων.

3. Για κάθε ένα από τους ελέγχους που θα πραγματο−
ποιηθούν, θα συνταχθεί έκθεση η οποία θα υποβληθεί 
στη Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ, προ−
κειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
των έργων. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται στη συνέχεια 
στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για να 
συνεχισθεί η χρηματοδότηση των έργων.

4. Σε περίπτωση που κατά τις επιτόπιες επισκέψεις, 
υπάρξει ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, οι ημερήσιες 
αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών και τα έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής θα βαρύνουν τον Κωδικό 0716 
του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ.

5. Τα μέλη των επιτροπών δεν θα λαμβάνουν αμοιβή, 
βάση των προβλέψεων του άρθρου 7 του Ν.3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Αριθμ. 2271 (3)
Ανάθεση καθηκόντων παραλαβής δικογράφων απευ−

θυνόμενων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής με «Εντολή Περιφερει−
άρχη» στους υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας 
της Δ/νσης Διοικητικού−Οικονομικού των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159 και 186 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του
Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα−
να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του αριθμ. 129/2010 Προεδρικό Διάταγ−
μα «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

6. Την αριθμ. 76/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Πε−
ριφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2011−2014.

7. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την 
επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης από 
τον Περιφερειάρχη ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.

8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα−
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της 
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τους κατωτέρω υπαλλήλους του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−
Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 
και Σποράδων, όπως παραλαμβάνουν τα πάσης φύσεως 
δικόγραφα που απευθύνονται στην Περιφέρεια Θεσ−
σαλίας και κατατίθενται στις Περιφερειακές Ενότητες 
Μαγνησίας και Σποράδων και υπογράφουν «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» την έκθεση επίδοσης των ανωτέρω 
εγγράφων:

1. Γκουτζίνη Κωνσταντίνο του Νικολάου, Προϊστάμενο 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−
Οικονομικού, κλ. TE Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό 
Α΄.

2. Τσιμπανάκου Αικατερίνη−Κωνσταντίνα του Χρήστου, 
υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοι−
κητικού−Οικονομικού, κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
με βαθμό Γ΄.

3. Παϊπάη Ευαγγελία του Βασιλείου, υπάλληλο του 
Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού−Οικονο−
μικού, κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

4. Καλτσούδη Αναστασία του Γεωργίου, υπάλληλο του 
Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού−Οικονο−
μικού, κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 14 Απριλίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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    Αριθ. απόφ. 47 (4)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: (α) Δημοτικοί 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Παπάγου, (β) 
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Χολαργού και
(γ) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Χο−
λαργού και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημο−
τικός Οργανισμός Μέριμνας και Προσχολικής Αγω−
γής Παπάγου−Χολαργού. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ−ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010, Τεύχος A΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

2. Την υπ’ αριθμ. 4577/2558/9−3−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 47/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου−Χολαργού, απο−
φασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
α. Δημοτικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Παπάγου 

(Απόφαση 24865/5−6−1998 Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής (ΦΕΚ 700/Β/1998).

β. Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Χολαργού (Από−
φαση 3109/20−3−2008 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 612/Β/2008) και

γ. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Χολαρ−
γού (Απόφαση ΔΕ 20897/12−6−1985 ΦΕΚ 400/Β/1985)

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ:
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προ−

σχολικής Αγωγής Παπάγου−Χολαργού»
2. ΣΚΟΠΟΣ:
α. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία βρεφονηπιακών 

και παιδικών σταθμών στο Δήμο Παπάγου − Χολαργού, 
με σκοπό την ενιαία προσχολική αγωγή, τη φιλοξενία, 
μόρφωση, διαπαιδαγώγηση και σωματική/νοητική/συναι−
σθηματική/κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων και παιδιών 
των εργαζομένων γονέων ή μητέρων δημοτών (κατά 
προτεραιότητα) και κατοίκων του Δήμου Παπάγου − Χο−
λαργού, καθώς και στην παροχή ημερησίας διατροφής 
και φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρουμένων 
των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.

β. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Ανοι−
κτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο δήμο Πα−
πάγου − Χολαργού, με σκοπό την παροχή ψυχαγωγίας 
υψηλού επιπέδου και τη σύσφιξη των κοινωνικών σχέ−
σεων των μελών τους καθώς και την προαγωγή του 
πολιτισμού.

γ. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων δημοτών και κατοίκων 
του δήμου Παπάγου − Χολαργού, για να παραμείνουν 
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συ−
νόλου.

δ. Η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού 
και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, η έρευνα θεμάτων 
σχετικών με τους ηλικιωμένους και η παροχή ιατροκοι−
νωνικής προστασίας και ψυχαγωγίας στα ηλικιωμένα 
άτομα του Δήμου.

ε. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία δημοτικών πο−
λυϊατρείων, καθώς και η ευθύνη λειτουργίας των υφι−
σταμένων πολυϊατρείων στο Δήμο Παπάγου − Χολαργού, 
με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περί−
θαλψης στους δημότες και κατοίκους του Δήμου.

στ. Η συνεργασία του Ν.Π. και των δημοτικών πολυϊ−
ατρείων αυτού με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς (ΙΚΑ κλπ), για την εξυπηρέτηση των δημο−
τών Παπάγου −Χολαργού στη θεώρηση των βιβλιαρίων 
υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούμενο από:
α. το Δήμαρχο και έξι (6) δημοτικούς συμβούλους ή 

επτά (7) δημοτικούς συμβούλους,
β. πέντε (5) δημότες ή κατοίκους Παπάγου − Χολαρ−

γού που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π. ή έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις σχετικά με το σκοπό του Ν.Π.

γ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ν.Π. ο 
οποίος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τα−
κτικών υπαλλήλων,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των μελών των Κέντρων Ανοι−
κτής Προστασίας Ηλικιωμένων,

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των Συλλόγων Γονέων − Κηδε−
μόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών.

Επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άνευ ψή−
φου είναι και ο αρχαιότερος των προϊσταμένων των 
παιδικών σταθμών Παπάγου και Χολαργού.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμ−
βουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π. εκλέγεται 
μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση, που μέλος έχει 
οριστεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και 
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

4. ΠΟΡΟΙ:
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παπάγου − Χο−

λαργού, η οποία ανέρχεται σε 850.000,00 €.
β. Κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κλη−

ρονομιές και κληροδοσίες από το Δημόσιο ή άλλους 
φορείς του δημοσίου τομέα ή άλλα νομικά και φυσι−
κά πρόσωπα ή από Οργανισμούς του εσωτερικού και 
εξωτερικού.

γ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχει το Ν.Π.

δ. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία που τυχόν 
θα αποκτηθεί.

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
α. Ένα οικόπεδο επί της οδού 17ης Νοεμβρίου αριθ. 121, 

στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, εμβαδού 2.736,00 τμ, 
το οποίο παραχωρήθηκε από τον τέως Δήμο Χολαργού 
(αριθ. μεταγραφής υποθηκοφυλακείου 392/1974). Επί αυ−
τού του οικοπέδου, την περίοδο 1979 − 1981, αναγέρθηκε 
κτήριο εμβαδού ισόγειο 811,00 τμ και πρώτου ορόφου 
710,00 τμ, στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί ο 1ος παι−
δικός σταθμός της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

β. Ένα οικόπεδο στη διασταύρωση των οδών Φανε−
ρωμένης και Τήνου, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
(Ο.Τ. 41), εμβαδού 1704,40 τμ. Αυτό το οικόπεδο περιήλθε 
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στον τέως Δήμο Χολαργού με την υπ’ αριθμ. Γ 2β/ 3327 
/2−3−95 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 198Β/21−3−95), σε συνδυ−
ασμό με τις:

(1) υπ’ αριθμ. 3014/1998, 3013/1998 και 3012/1998 Απο−
φάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ 90Β/9−2−98),

(2) υπ’ αριθμ. 19/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του τέως Δήμου Χολαργού, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 20676 + 8210/97/11−5−98 Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 504Β/
26−5−98). Επί αυτού του οικοπέδου, την περίοδο 2000 
− 2002, αναγέρθηκε κτήριο εμβαδού υπογείου 274,00 τμ 
και ισόγειο 1121,00 τμ, στο οποίο στεγάζεται και λειτουρ−
γεί ο 3ος παιδικός σταθμός της Δημοτικής Κοινότητας 
Χολαργού.

γ. Τα κινητά πράγματα (γραφεία καρέκλες, συσκευές, 
όργανα κλπ) τα οποία υπάρχουν στα καταργούμενα 
με την παρούσα απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. των τέως δήμων 
Παπάγου και Χολαργού.

δ. Τα χρηματικά ποσά τα οποία υφίστανται στο Τα−
μείο των καταργουμένων με την παρούσα απόφαση 
Ν.Π.Δ.Δ. των τέως Δήμων Παπάγου και Χολαργού ή είναι 
κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών ή 
εκκρεμεί η είσπραξη τους από αυτά.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νομικών 

προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαί−
ως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο 
Νομικό Πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, 
με την ίδια σχέση εργασίας.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νομικό Πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα Νομικά 
Πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιωμένο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι Νομικά Πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Νομικό Πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα Νομικά Πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετή−
σια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Παπάγου−Χολαργού ποσού 850.000 ευρώ και με ΚΑ 
006712.03 και 006715.09.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως 

 Χολαργός, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
     Αριθμ. 13111/1549 (5)

Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Πειραιά

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρων 95, 257, 280 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010(ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος 

αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές δια−

τάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. Την υπ’ αριθμ. 47/28−12−2010 (αριθμ. πρωτ. οικ. 74570/28−12−2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά την κατάταξη του προσωπικού που μετατάχθηκε 
εθελοντικά ή υποχρεωτικά από τις Νομαρχιακές Αυτ/σεις στους Δήμους.

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5440/2499/23−2−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πειραιά (ΦΕΚ 406/16−3−2011 τ.Β΄) σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξη των παρακάτω 
υπαλλήλων της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιά, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς στο Δήμο 
Πειραιά, διαπιστώνουμε:

1. Την κατάταξη των κάτωθι μονίμων υπαλλήλων στο Δήμο Πειραιά σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης 
κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ − ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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6 ΚΑΠΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

7 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8 ΜΑΤΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΗΣΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9 ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ − ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10 ΣΥΦΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ − ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 16−3−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 8 Απριλίου 2011 

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

F

      Αριθμ. 598/010 (6)
Τροποποίηση της Απόφασης ΑΠ. ΕΕΤΤ 566/016/3−6−2010 

«Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμε−
νο του Κανονισμού Φορητότητας αριθμών στην Ελ−
ληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/30−6−2010), όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα με την Απόφαση ΑΠ. ΕΕΤΤ 586/06/
30−11−2010 (ΦΕΚ 2052/Β/31−12−2010)»

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 
12 εδάφια κβ και μα και 59 αυτού, 

β. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 390/03/2006 «Κανονι−
σμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως ισχύει,

γ. την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών» (ΦΕΚ 768/Β/2007), όπως ισχύει,

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21−6−2007 «Κα−
νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτι−
κών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 
1260/Β/2007), όπως ισχύει,

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 566/016/3−6−2010 «Τρο−
ποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του 
Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική 
Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/30−6−2010), 

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 586/05/30−11−2010 
«Τροποποίηση της ΑΠ. 566/016/3−6−2010 απόφασης της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ), όσον αφορά στη φορητότητα σταθερών αριθ−
μών» (ΦΕΚ 2052/Β/31−12−2010),

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 573/015/22−7−2010 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμο−
ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς 
Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 
531/065/23−07−2009» (ΦΕΚ 1338/Β/31−8−2010), όπως τρο−
ποποιηθείσα ισχύει,

η. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10751/17−03−2011 επιστολή−
καταγγελία των εταιρειών WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνί−
ες ΑΕΒΕ και HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
ΑΕ, με θέμα: «Καθυστέρηση παροχής δοκιμαστικού πε−
ριβάλλοντος (test environment) από την ΟΤΕ ΑΕ», 

θ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10845/18−3−2011 επιστολή−
καταγγελία της Cyta Ελλας Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ, με 
θέμα: «Καθυστέρηση παροχής δοκιμαστικού περιβάλ−
λοντος από την ΟΤΕ ΑΕ», 

ι. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 22129/29−3−2011 Εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Ε. Συρίγου) επειδή:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 15 «Μεταβατική διάταξη» της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 566/016/3−6−2010 «Τροποποίηση 
και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της 
Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/
Β΄/30.6.2010), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΑΠ 
586/006/30−11−2010, οι πάροχοι οφείλουν να υλοποιήσουν 
όλες τις απαραίτητες αλλαγές των πληροφοριακών 
τους συστημάτων, που αφορούν τη φορητότητα αριθ−
μών σταθερής τηλεφωνίας, με σκοπό την συμμόρφωσή 
τους με την εν λόγω Απόφαση, μέχρι την 1η Απριλίου 
2011.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2.8.1. της απόφα−
σης ΑΠ. ΕΕΤΤ 573/015/22−7−2010 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρ−
μογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23−07−2009» 
(ΦΕΚ 1338/Β΄/31.8.2010), όπως ισχύει: «Η Ενημέρωση/Επέ−
κταση του ΠΣ ΟΤΕ σε επίπεδο λειτουργικότητας θα γί−
νεται με τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την απρόσκοπτη 
λειτουργία του συστήματος. Ο ΟΤΕ ενημερώνει τους 
Τ.Π. για τη νέα έκδοση του λογισμικού του ΠΣ ΟΤΕ 
τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διαθεσιμότητά της για δο−
κιμαστικό έλεγχο, παρέχοντας παράλληλα αναλυτικές 
προδιαγραφές των αλλαγών που επιφέρει η νέα έκδο−
ση. Κάθε ενημέρωση δοκιμάζεται για εύλογο χρονικό 
διάστημα από τους Τ.Π. σε δοκιμαστικό σύστημα που 
διαθέτει ο ΟΤΕ. Παράλληλα ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι η νέα 
έκδοση του λογισμικού του ΠΣ ΟΤΕ συλλειτουργεί με τις 
παλαιότερες για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών».

3. Η υλοποίηση της διαδικασίας φορητότητας, όπως 
αυτή προβλέπεται στην υπό στοιχείο ε. απόφαση ΕΕΤΤ 
και κυρίως ο συγχρονισμός της με τη διαδικασία ενερ−
γοποίησης βρόχων απαιτεί σημαντικές αλλαγές στα 
πληροφοριακά συστήματα των τηλεπικοινωνιακών πα−
ρόχων και ταυτόχρονα άμεση αλληλεπίδραση με τη 
νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΤΕ 
(WCRM). Σε συνέχεια των υπό στοιχεία η. και θ. καταγ−
γελιών των παρόχων Cyta, ΗΟL και WIND, διαπιστώνεται 
ότι ο ΟΤΕ, τουλάχιστον μέχρι τις 27−3−2011, δεν είχε 
παράσχει στους παρόχους την απαιτούμενη πρόσβα−
ση σε δοκιμαστικό περιβάλλον της νέας έκδοσης του 
πληροφοριακού του συστήματος, που περιλαμβάνει τις 
νέες διαδικασίες φορητότητας σταθερών αριθμών, σε 
συγχρονισμό με την ενεργοποίηση βρόχων, παρέχοντας 
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παράλληλα τις απαιτούμενες αναλυτικές προδιαγρα−
φές των αλλαγών που επιφέρει η νέα έκδοση, όπως 
προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση της ΕΕΤΤ (ΑΠ 
573/015/22−7−2010). Συνεπεία τούτου, κρίνεται ότι δεν 
είναι εφικτή η εμπρόθεσμη συμμόρφωση όλων των πα−
ρόχων στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν εκ της 
ανωτέρω απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 566/016/3−6−2010, μέχρι 
τις 1−4−2011, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 
και 16 αυτής, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν.

4. Δεδομένης της ανωτέρω καθυστέρησης και εκτι−
μώντας ότι το εύλογο χρονικό διάστημα δοκιμαστικής 
λειτουργίας του τροποποιημένου πληροφοριακού συ−
στήματος του ΟΤΕ εκ μέρους των λοιπών παρόχων, 
το οποίο προβλέπεται από την ως απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 
573/015/22−7−2010, θα πρέπει να ανέρχεται σε έναν (1) 
περίπου μήνα. 

5. Η τυχόν άμεση εφαρμογή  της νέας διαδικασίας, 
χωρίς την διενέργεια των προαπαιτούμενων δοκιμών 
εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ενδέχεται 
να δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές στη διαχείριση 
και υλοποίηση των αιτημάτων των καταναλωτών, απο−
φασίζει:

1) Για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος 
εντέλλονται η ΕΒΔΑΦ, ο ΟΤΕ και οι πάροχοι να μην 
θέσουν τις νέες διαδικασίες σε εφαρμογή μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των πληροφοριακών τους 
συστημάτων. Οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα και να 
έχουν ολοκληρώσει όλες τις δοκιμές μετάβασης μέχρι 
τις 20/4/2011 ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για την 
ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η προθεσμία έναρ−
ξης λειτουργίας του νέου συστήματος ορίζεται για τη 
Δευτέρα 2 Μαΐου 2011.

2) Τροποποιούνται τα άρθρα 15 και 16 της Απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ. 566/016/3−6−2010 (ΦΕΚ 967/Β/30−6−2010), 
ως εξής:

«Άρθρο 15
Μεταβατική Διάταξη 

Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών οφείλουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές των πληρο−
φοριακών συστημάτων τους, με σκοπό τη συμμόρφωσή 
τους με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Εξαι−
ρούνται τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν τη 
φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας, ως προς 
τα οποία οφείλουν να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Απόφαση μέχρι την 2α Μαΐου 2011. 

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος 

Τα άρθρα 1 έως και 11 και 13 έως και 14 της παρούσας 
απόφασης τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2010, εκτός 
από τις περιπτώσεις αριθμών σταθερής τηλεφωνίας όπου 
τίθενται αντίστοιχα σε ισχύ την 2α Μαΐου 2011, εκτός εάν 
άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αυτής.

3) Ορίζει ότι η ανωτέρω υπό 2 διάταξη τίθεται σε 
ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος
Λ. Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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