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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1799 (1)
 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησια−

κού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−
2013» σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007»  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ−

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  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. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 

β. του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ειδικότερα του Άρθρου 12 

2. Την κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με αριθμ.
οικ. 202/1−02−2008 (ΦΕΚ155Β/1−02−08) για συγκρότηση 
στο Υπουργείο Εσωτερικών Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007−2013».

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης με αριθμ. 29660/4−12−2009 (ΦΕΚ 528/16−
12−2009) για τον διορισμό Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής 
Γραμματείας για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» 

4. Την από 12 Μαρτίου 2008 σύμφωνη γνώμη του Ει−
δικού Γραμματέα για την Διοικητική Μεταρρύθμιση του 
Υπουργείου Εσωτερικών για τη συγκρότηση της Επι−
τροπής Παρακολούθησης. 

5. Τη με αριθμ. Ε(2007) 5528/9−11−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013» για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
όπως ισχύει. 

7. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1828/2006 Κανονισμό της Επι−
τροπής της 8/12/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» όπως ισχύει.

8. Την από 3−04−08 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013». 

9. Τη με αρ. πρωτ. 358/27−3−2008 (ΦΕΚ 541/Β/27−3−2008) 
απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης και την με αρ. πρωτ. 392/29−10−2008 (ΦΕΚ 2297/Β/11−
11−2008) 1η τροποποίησή της. 

10. Τις γενικές μεταβατικές διατάξεις του αρ. 282 του 
Ν. 3852/2010 περί λειτουργίας της ΕΝΑΕ και της ΚΕ−
ΔΚΕ

11. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ 
Β/1642) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πανα−
γιώτη Ρήγα. 
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12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007−2013», της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:

1. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», 
προεδρεύει ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο οποίος 
εποπτεύει τη διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

2. Λοιπά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με 
δικαίωμα ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

— Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση 2007−2013», με αναπληρωτή του, τον αναπλη−
ρωτή Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του «Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση 2007−2013».

— Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

— Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης
(β) Eκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης 

που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος
— Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

— Ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης

— Ο Δ/νων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπι−
κής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

(γ) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
συντονισμού, της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) 
Α.Ε. και της ΜΟΔ ΑΕ.

— Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρ−
νησης

— Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

— Ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

— Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημό−
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

— Ο Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου
— Ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
— Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
— Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών

— Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών
— Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
— Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού
— Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων. 

— Ο Ειδικός Γραμματέας Αξιοποίησης Διεθνών Προ−
γραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών

— Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

— Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και 
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης

— Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

— Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού
— Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ενσωμάτωσης 

αρχών Equal 
— Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων 
(ΕΥΣΣΣΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

— Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

— Εκπρόσωπος της ΚτΠ Α.Ε.
— Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
(δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−

οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ)

— Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ
— Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ, έως ότου οριστούν οι 

εκπρόσωποι Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος

(ε) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

— Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής

— Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βι−
ομηχανιών (ΣΕΒ)

— Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

— Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
(ΚΕΕ)

— Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

— Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)

— Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

— Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντών Μη Κυ−
βερνητικών Οργανώσεων 

3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι: 

(α) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών και συγκεκριμένα:
— Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
— Ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15299

— Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υπο−
δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων

— Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

(β) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου

(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων. 

(δ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρω−
μένου Πληροφοριακού Συστήματος.

(ε) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης. 

(στ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα: 

— Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 
Πολιτικής 

— Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
 (ζ) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν−

δύσεων.
(η) Εκπρόσωποι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και 

Ανεξάρτητων Αρχών:
— της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα
— του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
— του Συνηγόρου του Πολίτη
— του Συνηγόρου του Καταναλωτή
— του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
(θ) Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−

σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύ−
γκλιση.

(ι) Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
(ια) Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Α.Ε. (Ε.Ε.Δ.Ε. Α.Ε.).
(ιβ) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων 

Μάνατζμεντ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Α.). 
(ιγ) Εκπρόσωπος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγ−

ματικού Δικαίου. 
(ιδ) Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δη−

μοσίου Δικαίου. 
(ιε) Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ−

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
(ιστ) Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελ−

ληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
(ιζ) Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 

Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). 
(ιη) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλη−

ροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
(ιθ) Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−

δος (ΤΕΕ) 
4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−

λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται 
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και 
το όνομά του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δι−
οικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013». Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπρο−
σώπου. Σε περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή 
κωλύματος το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται 
με την παραπάνω διαδικασία.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώνο−
νται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλή−
ρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται εγ−
γράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007−2013» που έχει την ευθύνη οργάνωσης 
της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών 
και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με 
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοι−
κητική Μεταρρύθμιση 2007−2013». Ειδικότερα:

1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των 
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει 
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες 
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη 
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης 
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της 
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο 
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της 
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.

2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.

3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως 
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε 
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις 
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους. 

4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά 
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.

5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθε−
ση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για τυχόν σχετι−
κά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή 
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού 
τμήματός της.

7. Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα−
θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος 
η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχεί−
ρισής του.
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8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για 
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που 
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.

10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» 
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος:

(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην 
εφαρμογή του,

(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
υλοποιούνται και 

(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007−2013» παρέχει στην Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.

Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» 
για την άσκηση των καθηκόντων της:

1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε 
θέματα εμπιστευτικότητας.

2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.

3. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013». 

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερι−
κό κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007−2013», σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής που απορ−
ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη 
συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» 
είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης 
τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των 
εκθέσεων καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των 
πρακτικών των συνεδριάσεων.

Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των ανα−
γκών της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της 
Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται 
οι αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο−

μίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. οικ. 358/27.3.2008 (ΦΕΚ 
541/Β/27.3.2008) «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολού−
θησης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013” σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 3614/2007» και οικ. 392/29.10.2008 (ΦΕΚ 2297/Β/11.11.2008) 
«τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 358/27.3.2008 (ΦΕΚ 
541/Β/27.3.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω−
τερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση 
Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013” σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007». 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ö
Αριθμ. 1.7195/οικ. 3.1289 (2)
    Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απα−
σχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου 
Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, 
σε σωματεία κ.τ.λ. για το έτος 2011 (από 01.01.2011 
μέχρι 31.12.2011). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ−ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε−
σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγι−
κού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες 
διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 3.

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 
2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

5. To Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

6. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α) «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».
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7. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

8. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α) «Περί του Οργανισμού 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

10. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

11. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομά−
σθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε 
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων, όπως ισχύει. 

12. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσε−
ων από τους διατάκτες»

13. Το Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α) «Περί οργανώσεως, συ−
γκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» 
και τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ 
και άλλες διατάξεις».

14. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.Δ. 3/06.06.1952 
(ΦΕΚ 157/Α) «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών−τεχνιτών».

15. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 
1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α) «τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση δια−
φόρων θεμάτων».

16. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 
91/Α) «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και 
άλλες διατάξεις».

17. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, 
(Φ.Ε.Κ. 65/Α), του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/
Α), του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) και του 
άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α).

18. Τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α) «Οργάνωση και λει−
τουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις».

19. Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 106 παρ. 
4 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις».

20. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δη−
μοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄90), όπως ισχύει.

21. Την με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ 
120/Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπρα−
ξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες», όπως ισχύει.

22. Την με αριθμ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β/
28−5−08) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως 
τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την 
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 
5 του ν. 3614/2007.

23. Την με αριθμ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/Β) Κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη».

24. Την με αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ 1642 /
Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
όπως ισχύει.

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει.

27. Την με αριθμ. 40041/12.04.2007 (ΦΕΚ 639/Β) Κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας « 
Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ−
τηρίων (ΤΕΕ) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγ−
γελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ».

28. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι−
κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και το 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγ−
χρηματοδοτούμενων Πράξεων.

29. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001).

30. Την με αριθμ. C/2007/5534/12−11−2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού».

31. Την με αριθμ. C/2007/5634−16.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 
(Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).

32. Την με αριθμ. 40/4301/26.10.2010 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ που αφορά στην πρόταση του προς τον 
Υπουργό Εργασίας για την επιδότηση της πρακτικής 
άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ν.3475/06, 
που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του 
Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε 
σωματεία, το έτος 2011 (από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011).

33. Την με αριθμ. 4869/48/14.12.2010 απόφαση του Δ.Σ 
του ΟΑΕΔ που υπεβλήθη στην ΕΥΣΕΚΤ με το αριθμ. 
Β145174/17.12.2010 έγγραφο του ΟΑΕΔ και αφορά στη 
συμπλήρωση της από σημείο 31 ανωτέρω όμοιας από−
φασης. 

34. Τις με αριθμ. 11730/12−8−2010, 11731/12−8−2010 και 
11732/12−8−2010 αποφάσεις της Ειδικής Γραμματέας 
ΥΠΔΒΜΘ, σχετικά με ένταξη της πράξης «Πρακτική 
άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΑΠ 4, ΑΠ 5 
και ΑΠ 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007−2013». 



15302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

35. Το από 22.10.2010 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων και Προϋπολο−
γισμού του ΟΑΕΔ με το οποίο βεβαιώνεται ότι στον 
υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ για το έτος 
2011 θα προβλεφθεί δαπάνη στον ΚΑΕ 0545.00 ποσού 
35.000.0000€.

36. Το με αριθμ. πρωτ. 22013/Δ5.46/19.11.2010 έγγραφο 
της Δ/νσης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργεί−
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

37. Το με αριθμ. Β120642/25.05.2011 έγγραφο της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων 
και Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ με το οποίο βεβαιώνε−
ται ότι έχει γίνει δέσμευση στον ΚΑΕ 0545.00 ποσού 
35.000.0000€

38. Ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλεί−
ται δαπάνη συνολικού ποσού 34.992.000€ που συγχρη−
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 
75% (κατά μέσον όρο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
Προγραμματική περίοδος 2007 – 2013, δηλαδή ποσό 
26.244.000€ περίπου, και κατά 25% (κατά μέσον όρο) 
από εθνικούς πόρους δηλαδή ποσό 8.748.000€ περίπου, 
το οποίο θα καλυφθεί από τον υπό κατάρτιση προϋπο−
λογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 2011 και θα βαρύνει τον 
ΚΟ545, αποφασίζουμε:

την έγκριση, κατόπιν υποβολής πρότασης του Δ.Σ 
του ΟΑΕΔ, της επιδότησης της πρακτικής άσκησης 
12.150 μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε 
φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις 
Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε 
συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ για το έτος 2011 (από 
1.1.2011 έως 31.12.2011) με το ποσό των 12€ ανά ημέρα.

Άρθρο 1
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των 
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ν. 3475/06, που θα απασχοληθούν 
στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, 
σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκ−
μεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κλ.π (το 
έτος 2011) ανέρχεται στο ποσό των 12€ ανά ημέρα.

Το ποσό της επιδότησης των 12€ θα καταβάλλεται 
στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές ή στους μα−
θητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, 
πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από 
το εξάμηνο πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονται.

Η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της 
σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώ−
ρων και λοιπών επιδομάτων.

Ο προβλεπόμενος για επιδότηση αριθμός μαθητών 
ανέρχεται σε 12.150 για το χρονικό διάστημα από 
01.01.2011 μέχρι 31.12.2011. Η δε δαπάνη που θα προκλη−
θεί αναλύεται ως εξής:

12.150 μαθητές Χ 12€/ημέρα = 145.800,00€/ημέρα
145.800,00€/ημέρα Χ 5ημέρες/εβδομάδα = 729.000,00€/

εβδομάδα
729.000,00€/εβδομάδα Χ 4 εβδομάδες/μήνα= 2.916.000,00€/

μήνα
2.916.000,00€/μήνα Χ 12 μήνες/έτος=34.992.000,00€/

έτος
Το συνολικό ποσό, δηλαδή ποσό 34.992.000€ που θα 

προκύψει από την επιδότηση της πρακτικής άσκησης 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. (Προγραμματική περί−
οδος 2007 – 2013), κατά 75% (κατά μέσον όρο), ήτοι 
26.244.000,00€ περίπου.

Το υπόλοιπο 25% (κατά μέσον όρο), θα καλυφθεί από 
τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 
2011 και θα βαρύνει τον ΚΟ545, ήτοι 8.748.000,00€ πε−
ρίπου.

Άρθρο 2
ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ−

ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

α) Σε κάθε ΕΠΑ.Σ τηρείται Μητρώο εργοδοτών Ιδιω−
τικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση, 
με ευθύνη των υπευθύνων εκπαιδευτικών για πρακτική 
άσκηση.

β) Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ κάθε Απρίλιο αναφέρει 
στη Διοίκηση τις θέσεις πρακτικής άσκησης.

γ) Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης τηρεί Μητρώο εργοδο−
τών Δημοσίου Τομέα, το οποίο επίσης εμπλουτίζεται 
σε συνεχή βάση.

Ο έλεγχος του προγράμματος για την πρακτική άσκη−
ση των μαθητών ασκείται από τον ΟΑΕΔ με τους εκ−
παιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας του ΟΑΕΔ (ΚΥΑ με αριθμ. 40078/06−12−2007, 
ΦΕΚ 2376/Β).

Από τη διενέργεια υλοποίησης των ως άνω ελέγχων 
δεν προκαλείται δαπάνη, καθότι η διενέργεια των εν 
λόγω ελέγχων δεν είναι αμειβόμενη.

 Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της επιδότη−
σης της παρούσης, ως εξής:

Α) Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες
Οι εργοδότες, που δικαιούνται επιδότηση, αποστέλ−

λουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ (όπου φοιτούν οι μαθητές) 
σχετικό έγγραφο με αναλυτικό μηνιαίο δελτίο παρου−
σίας, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των απα−
σχολούμενων μαθητών, την ειδικότητά τους, τις ημέρες 
απασχόλησής τους, το ποσό που αντιστοιχεί για την 
επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και τη στήλη υπεύθυνης δήλω−
σης, όπου υπογράφουν οι μαθητές. Η κατάσταση αυτή 
θεωρείται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας. Η 
καταβολή της επιδότησης στους εργοδότες γίνεται από 
την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ο Διευθυντής της οποίας είναι 
υπεύθυνος του έργου και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος 
καταβολής της επιδότησης.

Η επιδότηση θα καταβάλλεται στους εργοδότες εντός 
του εξαμήνου σε δύο δόσεις ανά τρίμηνο δεδουλευμένα. 
Το ποσό της επιδότησης των 12€ καταβάλλεται εξ’ ολο−
κλήρου στο μαθητή από τον εργοδότη για κάθε ημέρα 
πρακτικής άσκησης και αποτελεί μέρος της ημερήσιας 
αμοιβής, που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης 
για τον πρακτικά ασκούμενο (σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στην παρούσα). 

Σε περίπτωση, που ο εργοδότης δεν τηρεί μία από τις 
υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται να επιστρέψει 
την επιδότηση, που πήρε μέχρι την ημέρα της εξακρί−
βωσης της μη τήρησης αυτής.
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Β) Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στον μαθητή
Οι φορείς, που απασχολούν για την πρακτική τους 

άσκηση μαθητές, οι οποίοι δικαιούνται επιδότησης, 
αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι 
μαθητές, επικυρωμένο μηνιαίο δελτίο παρουσίας και 
πλήρους απασχόλησης των μαθητών στην επιχείρηση, 
που τους προσκομίζουν οι μαθητές, σαν φύλλα εντύπου 
ή σαν φυλλάδια το οποίο αποτελεί το ατομικό βιβλίο 
παρουσίας των μαθητών, καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους.

Στη συνέχεια οι ΕΠΑ.Σ με βάση τα δελτία παρουσίας 
– απασχόλησης, που λαμβάνουν από τους φορείς, συ−
ντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις ημερών εργασίας των 
πρακτικά ασκουμένων μαθητών με το ποσό της επιδότη−
σης, που δικαιούνται και προβαίνουν στην καταβολή της 
επιδότησης στους μαθητές, οι οποίοι και υπογράφουν, 
ότι εισέπραξαν τα σχετικά ποσά.

Η επιδότηση στους μαθητές δύναται να καταβάλλεται 
μετά το πέρας κάθε μήνα και εφόσον έχουν υποβληθεί 
τα δελτία παρουσίας.

Επισημαίνεται, ότι και στις δύο περιπτώσεις κατα−
βολής της επιδότησης (είτε στον εργοδότη, είτε στον 
μαθητή), αυτή καταβάλλεται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, 
ο Διευθυντής της οποίας είναι υπεύθυνος έργου.

Στη συνέχεια όμως και στις δύο περιπτώσεις, τα σχε−
τικά δικαιολογητικά και οι πρωτότυπες καταστάσεις (με 
το ποσόν και τις υπογραφές των δικαιούχων) υποβάλλο−
νται στην οικεία Περ/κή Δ/νση με διαβιβαστικό έγγραφο, 
στο οποίο υπάρχει η υπογραφή του Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ 
και η σφραγίδα του Σχολείου, προκειμένου να γίνει ο 
έλεγχος και να δοθεί η τελική έγκριση.

Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, προκειμένου να 
καταβάλει την επιδότηση, θα πρέπει να ελέγχει δειγμα−
τοληπτικά τις «περιοδικές δηλώσεις» των επιχειρήσεων 
που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, όταν ο εργοδότης 
είναι Δημόσιος φορέας και απασχολεί πάνω από 30 
μαθητές, προκειμένου να τύχει επιδότησης, υποβάλλει 
κάθε μήνα μία συγκεντρωτική κατάσταση με το ονο−
ματεπώνυμο των μαθητών, την ειδικότητα, τις ημέρες 
εργασίας του μήνα, το ημερήσιο επίδομα, το συνολικό 
ποσό της επιδότησης και στήλη υπεύθυνης δήλωσης 
– υπογραφή του μαθητή.

Όταν την επιδότηση λαμβάνει ο εργοδότης και είναι 
Δημόσιος Φορέας ή φορέας του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα, (επειδή ως Δημόσιο, δεν υποχρεούται να προ−
σκομίζει παραστατικά π.χ. απόδειξη είσπραξης ή τιμο−
λόγιο κλπ), τότε η έκδοση του εντάλματος, η θεώρησή 
του από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η 
πληρωμή του ΧΕΠ γίνεται με συνημμένα δικαιολογητικά 
τα παρουσιολόγια (καταστάσεις) των μαθητών, την από−
φαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ και την παρούσα απόφαση.

Επισημαίνουμε ότι, όταν γίνει η κατάθεση των χρημά−
των στην Τράπεζα επ’ ονόματι των δικαιούχων φορέων, 
το Γραμμάτιο Είσπραξης, που θα εκδώσει η Τράπεζα, 
πρέπει να αποσταλεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση σαν 
εξοφλητικός τίτλος, ώστε να επισυναφθούν στο ένταλ−
μα μαζί με την απόδειξη του φορέα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ο εργοδότης δεν 
έχει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, η πληρωμή του 
γίνεται με εντολή ανάληψης.

Με εντολή ανάληψης θα πληρωθούν και οι επιδο−
τούμενοι μαθητές, που τελείωσαν τις σπουδές τους, 

αλλά τους οφείλεται ακόμη επιδότηση και δεν έχουν 
λογαριασμό σε Τράπεζες.

Στην ανωτέρω περίπτωση συμπεριλαμβάνονται και 
οι στρατευμένοι.

Ως προθεσμία καταβολής της επιδότησης και στις 
δύο ως άνω περιπτώσεις ορίζονται οι τρεις (3) μήνες 
από το τέλος του κάθε τριμήνου, με την προϋπόθεση, 
ότι ως τρίμηνα νοούνται οι μήνες Ιαν – Φεβρ – Μαρτ (1ο 
τρίμηνο), Απρ – Μάι – Ιουν (2ο τρίμηνο), Ιουλ – Αυγ – Σεπτ. 
(3ο τρίμηνο) και Οκτ – Νοεμ – Δεκ (4ο τρίμηνο).

Διευκρινίζεται, ότι από το ως άνω χρονικό διάστημα 
οι δύο (2) μήνες θα αφορούν αυστηρά και αποκλειστικά 
στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από πλευράς 
των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και ο ένας (1) μήνας θα αφορά στη 
διαδικασία ελέγχου και τελικής έγκρισης από πλευράς 
Περ/κής Δ/νσης. (Σημειώνουμε, ότι ο ένας μήνας θα 
υπολογίζεται βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της Περ/κής 
Δ/νσης).

Εάν παρέλθει το τρίμηνο και δεν έχει εισπραχθεί από 
τους ως άνω δικαιούχους, (εργοδότη ή μαθητή), η επι−
δότηση, οι περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 
ποσών της επιδότησης θα εγκρίνονται κατ’ εξαίρεση με 
απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από αιτιολογη−
μένη πρόταση των Διευθυντών των ΕΠΑ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

Ö
Αριθμ. 3720 (3)
    Σύσταση πενταμελούς ομάδας εργασίας στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη 

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ−ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 18 παρ. 18 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ107/Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α΄).

γ) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α΄), όπως τροποποιείται με την υπ’ αριθμ. 
35130/739/10 υπουργική απόφαση και με τον υπ’ αριθμ. 
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α).

δ) Την παρ. 3 του Άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπα−
νών του κράτους και άλλες διατάξεις»
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ε) Του άρθρου 6 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102/Α΄) «Ανα−
βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», 
σύμφωνα με τις οποίες αποστολή της Γενικής Γραμ−
ματείας Πολιτικής Προστασίας είναι μεταξύ άλλων και 
ο συντονισμός όλων των δράσεων πρόληψης των κα−
ταστροφών.

στ) Του Π.Δ/τος 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί «Σύστασης 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του»

ζ) Την υπ’ αριθμ. 7004/3/52/2010 (ΦΕΚ 1682/Β΄) από−
φαση περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα».

η) Την αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β΄) απόφαση Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού ΕΣΑΗΔ «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη και 
Γεώργιο Ντόλιο».

2. Την αρίθμ. 1299/7−4−2003 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, σχετική με την έγκριση του Γενικού Σχε−
δίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
«Ξενοκράτης» (ΦΕΚ. 423/Β΄), σύμφωνα με το οποίο, η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει, κατά 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, το ημερήσιο δελ−
τίο πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς.

3. Το εγκεκριμένο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, στις 7−6−2010 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, που 
συντάχθηκε στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ. 
423/Β/2003) και διαβιβάστηκε σε όλους τους εμπλεκό−
μενους φορείς με το υπ’ αρίθμ. 4044/7−6−2010 έγγραφο 
της Γ.Γ.Π.Π., σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται υπεύθυνη για την έκ−
δοση υπουργικής απόφασης για την σύσταση Ομάδας 
Εργασίας, με σκοπό την έκδοση κατά την διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου ημερήσιου δελτίου πρόγνωσης 
κινδύνου πυρκαγιάς. 

4. Το γεγονός ότι η έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κιν−
δύνου πυρκαγιών αποτελεί στρατηγικό εργαλείο προ−
ληπτικού σχεδιασμού, οργάνωσης και ετοιμότητας των 
εμπλεκομένων φορέων, η οποία ως εκ της αποστολής 

της εξυπηρετεί, προστατεύει και προάγει εντόνως το 
δημόσιο συμφέρον.

5. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη. 
Τυχόν δαπάνη εξαρτάται από κοινή υπουργική απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύει 
και θα αναφέρεται στην απόφαση που θα εκδοθεί με 
βάση την παραπάνω διάταξη, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ−
στασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 5μελή 
Ομάδα Εργασίας διάρκειας πέντε (5) μηνών, συγκροτού−
μενη από υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών και φορέων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες με 
ειδικές γνώσεις, επιστημονική κατάρτιση και πείρα σε 
θέματα σχετικά με το έργο της Ομάδας.

2. Έργο της Ομάδας θα είναι η έκδοση ημερήσιου 
δελτίου πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών υπό μορφή 
θεματικού χάρτη και η εκτέλεση αυτού είναι σε καθη−
μερινή βάση εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων, 
Κυριακών, εορτών και αργιών). 

3. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ομάδας ορίζεται 
η 01−06−2011 και λήξης ορίζεται η 31−10−2011, εντός του 
χρόνου της αντιπυρικής περιόδου. 

4. Ο ορισμός του Προέδρου και των μελών θα γίνει 
με νεότερη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη.

5. Ο Πρόεδρος της Ομάδας υποχρεούται σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα να ενημερώνει για την πορεία των 
εργασιών της, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1−6−2011 έως 31−10−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ  
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