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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18016/ΔΙΟ 3797 (1)

  Τροποποίηση Παγίας Προκαταβολής 
της ΜΕΑ ΟΟΣΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/τ.Α/14.07.00) «Οργανι−

σμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας»
β. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α) «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α 213) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−

τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

δ. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το αριθμ. 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ 148/27−6−2011) « ....συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας....»

3. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−

γανα».
β. του Ν. 2362/95 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστι−

κού».
γ. του Ν. 3871/2010 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευ−

θύνη.
δ. του με αρ. 113/2010 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες».
ε. του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 64878/16−3−60 κοινή υπουργική από−

φαση περί χορήγησης παγίας προκαταβολής στη ΜΕΑ 
παρά τον Ο.Ε.Ο.Σ και τις αριθμ. 50459/13−3−61, 201308
/16−8−63, 74760/3755/19−6−75, 12536/878/23−3−78, 112490/5097/
10−9−81,152814/9334/27−12−83, 38972/2310/26−4−84, 13507/842/
3−3−88, 2038730/Α3290/0024/11−5−89, 2033958/3912Α/0024/
27−6−91, 2044988/5481/4−8−94, 2081607/8704/Α0024/24−1−97, 
2/5569/19−3−01 και 2/33292/Α0024/3−6−02 (ΦΕΚ Β 1008/2.8.2002) 
αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

5. Τον Κωδικό Κατάταξης Εσόδων − Εξόδων του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού όπως ισχύει (αρ. πρ. εγκ. 2/50418/ 
30.4.01).

6. Το υπ’ αριθμ. 209/15−3−12 έγγραφο της ΜΕΑ−ΟΟΣΑ
7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 

δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της αρ.64878/16−3−60 από−
φασης όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και επα−
νακαθορίζονται τα είδη των δαπανών και τα ποσοστά 
διάθεσης αυτών που δύνανται να πληρώνονται σε βάρος 
της παγίας προκαταβολής για την αντιμετώπιση δια−
φόρων λειτουργικών αναγκών του Γραφείου της ΜΕΑ−
ΟΟΣΑ στο Παρίσι ως εξής:
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22874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 35/170 
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

α/α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ%

1 0713 Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών−ΙΔΑΧ) 5

2 0714 Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό 10

3 0715 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 20

4 0814 Μισθώματα μεταφορικών μέσων −

5 0819 Λοιπές μισθώσεις 2

6 0823 Ταχυδρομικά 5

7 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κων υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων 10

8 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού 20

9 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 10

10 0829 Λοιπές μεταφορές 2

11 0831 Ύδρευση και άρδευση 5

12 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 4

13 0839 Δαπάνες καθαριότητας 1

14 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 2

15 0843 Εκδόσεις − εκτυπώσεις − βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2

16 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10

17 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού ελιμενισμού αερολιμένων 
και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 2

18 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 5

19 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 15

20 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 5

21 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 10

22 0874 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων 2

23 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 10

24 0899 Λοιπές ειδικές δαπάνες 20

25 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών, κλπ. συναφών υλικών 5

26 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, κλπ συναφών εκδόσεων 2

27 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 10

28 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 2

29 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 6

30 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 20

31 1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 4

32 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 10

33 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 10

34 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 5

35 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5

΄Ολες οι προγενέστερες αποφάσεις που αφορούν το φορέα, τον ειδικό φορέα τους κωδικούς αριθμούς εξόδων 
και τα ποσοστά διάθεσης αυτών παύουν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22875

Αριθμ. 109/1205320 (2)
    Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση 

μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του 
δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγρα−
φή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε 
Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το υποέργο 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕ−

ΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡ−
ΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
«NATURA 2000» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙ−
ΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE», που υλοποιεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ−
ΓΙΟ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του 
ΕΣΠΑ 2007−2013. 

Το υποέργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 
υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με 
ακρίβεια τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «NATURA 
2000» και τους χερσαίους τύπους οικοτόπους τους, έτσι 
ώστε να μπορέσει να γίνει αποτελεσματικότερη η δι−
αχείριση και η προστασία τους και να ανταποκριθεί η 
Χώρα στις δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε.

2. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ 151.619/ΨΣ10805−Α2/22.03.2011 
Απόφαση ένταξης της ανωτέρω Πράξης με κωδικό MIS 
(ΟΠΣ−ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 327506.

3. Την υπ’ αριθμ. 358/ΑΠ5/23−11−2010 απαντητική επι−
στολή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ με την οποία 
η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και το ΥΠΕΚΑ 
αποδέχονται και συμφωνούν μεταξύ άλλων στην ανά−
ληψη του υποέργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡ−
ΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
«NATURA 2000» από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

4. Τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για την 
εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περι−
οχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, 
περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων 
σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του 
ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβά−
σεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπη−
ρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), που προστέθηκε με 
το άρθρο 5 παρ. 6 περ. δ΄ του Ν. 3481/2006 «Τροποποι−
ήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την 
ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

7. Την υπ’ αριθμ. 485/2/09.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. 
της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» με την οποία εγκρίθηκε ο 
κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών της Κτηματολόγιο 
Α.Ε. για τις μελέτες οριοθέτησης των χερσαίων περι−
οχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, 
περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων 
σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄).

9. Τις διατάξεις τού π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών για 
την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων πε−
ριοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, 
περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων 
σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, ως ακολούθως:

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
«ΝΑTURA 2000» − ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο – Γενικές παραδοχές
1. Οι αμοιβές του παρόντος Κανονισμού αποτελούν 

την υποχρεωτική για την Κτηματολόγιο Α.Ε. βάση για 
τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των με−
λετών για την οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του 
δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή 
και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.

2. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθο−
ρισμός των ενιαίων τιμών για τις μονάδες φυσικού 
αντικειμένου των μελετών οριοθέτησης των χερσαίων 
περιοχών του δικτύου «NATURΑ 2000» − επικαιροποίηση, 
περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων 
σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

3. Για τον υπολογισμό των ενιαίων τιμών ελήφθησαν 
υπόψη οι εργασίες που απαιτούνται, το επιστημονικό 
και εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται, τα παρα−
δοτέα και η ακρίβεια τους, όπως περιγράφονται στις 
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οριοθέτησης των 
χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επι−
καιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύ−
πων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

ΑΡΘΡΟ 2: Εργασίες μελετών οριοθέτησης των χερ−
σαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαι−
ροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων 
οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

1. Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για 
τον ακριβέστερο προσδιορισμό των χερσαίων εξωτερι−
κών ορίων των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του δικτύ−
ου «NATURA 2000» και την επικαιροποίηση, περιγραφή 
και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας, όπως αυτές περιγράφονται στις 
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οριοθέτησης 
των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» 
− επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων 
τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, η 
τιμή ορίζεται σε: 0,11 € ανά στρέμμα έκτασης χερσαίων 
τύπων οικοτόπων. 

2. Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για 
τον ακριβέστερο προσδιορισμό των χερσαίων εξωτε−
ρικών ορίων των περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» 
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που έχουν χαρακτηριστεί μόνο ως Ζώνες Ειδικής Προ−
στασίας, όπως αυτές περιγράφονται στις εγκεκριμένες 
τεχνικές προδιαγραφές οριοθέτησης των χερσαίων πε−
ριοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, 
περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων 
σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, η τιμή ορίζεται σε: 
14,619 € ανά χιλιόμετρο μήκους ορίου Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας. 

3. Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύμ−
φωνη με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές των 
μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του 
δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή 
και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας και με τους κανόνες της τέχνης 
και της επιστήμης. 

ΑΡΘΡΟ 3: Τελικές διατάξεις
1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει και στην περίπτωση αλ−

λαγών μικρής κλίμακας ή τεχνικού και λεπτομερειακού 
χαρακτήρα που επιφέρονται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. 
στις διατάξεις των εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγρα−
φών για την οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του 
δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή 
και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας.

2. Οι τιμές του παρόντος κανονισμού αναπροσαρμό−
ζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο γενικό δείκτη 
τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, ως ακο−
λούθως.

Α = (σα) * Σ(Φ) [€]
όπου:
Α = οι αναπροσαρμοσμένες τιμές του παρόντος κα−

νονισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη μέχρι και το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, τα δε τυχόν υπόλοιπα ψηφία 
δεν λαμβάνονται υπόψη,

(σα) = ο συντελεστής αναθεώρησης (σα) που ορίζεται 
για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη 
τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλω−
τή του Δεκεμβρίου του έτους 2012. Ο (σα) λαμβάνεται 
μέχρι και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, τα δε τυχόν υπό−
λοιπα ψηφία δεν λαμβάνονται υπόψη, και

Σ(Φ) = οι τιμές του παρόντος κανονισμού.
Ειδικότερα για προκηρύξεις που εγκρίνονται εντός 

του 2012 δεν εφαρμόζεται αναθεώρηση.
3. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται μόνο για την ανάθε−

ση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του 
δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή 
και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας στο πλαίσιο του υποέργου «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ−
ΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»», που 
υλοποιεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 2 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Αριθμ. ΓΠ/6913 (3)
   Σύσταση Επιτροπής Ισοτιμιών.

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Συνεδρίαση 14/θέμα 12ο/05.04.2012) 

 Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις της περ. θ, του άρθρου 11 του Ν. 3879/ 

2010 (ΦΕΚ 163/ τ. Α’/ 21.09.2010) με τίτλο «Ανάπτυξη της 
Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ 
1956/τ.Β’/17.12.2010) απόφασης της Αναπληρωτού Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως 
ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/8−12−2010 (ΦΕΚ 405/ τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πι−
στοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.3879/2010 
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 163/τ. Α’/2010) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 119959/η/20−10−2011 
(ΦΕΚ 2351/τ. Β’/ 20−10−2011) Κοινής Υπουργικής Απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορ−
ροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 
«Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης 
(Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποί−
ησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως την περ. β, της παρ 
11, του άρθρου 8.

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παρ. 4 του 
άρθρου 3 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 112, τ. Α’/2010), όπως ισχύει.

6. Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Ισοτιμιών, η 
οποία θα εισηγείται για θέματα ισοτιμίας τίτλων σπου−
δών ημεδαπής και αλλοδαπής των επιπέδων μεταγυ−
μνασιακής κατάρτισης, δευτεροβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας ανώ−
τερης εκπαίδευσης, λόγω της εξειδίκευσης και της 
πολυπλοκότητας των θεμάτων αυτών αλλά και της 
σημασίας τους. Την σπουδαιότητα του συλλογικού αυ−
τού οργάνου τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη όσο και την ενίσχυση της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού. Την αναγκαιότητα στελέχωσης 
της ως άνω Επιτροπής με ειδικούς εμπειρογνώμονες 
στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω τομέων κα−
θώς και στα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων 
χωρών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστο−
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο−
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λισμού», ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1 
Σύσταση Επιτροπής Ισοτιμιών

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συστήνεται Επιτροπή Ισοτιμιών 
(Ε.Ι.) η οποία αποτελείται από 8 μέλη που ορίζονται με 
τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 11, περ. β της κοινή υπουργική 
απόφαση υπ’ αριθμ. 119959/η/20−10−20Π (ΦΕΚ 2351/τ. Β’/ 
20−10−2011).

2. Στην Επιτροπή αυτή, μετέχουν μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ή 
μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, σχολικοί σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, καθώς και εμπειρογνώμονες, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και διατελέσαντα στο παρελθόν μέλη 
της επιτροπής.

3. Καθήκοντα Προέδρου της Ε.Ι. ασκεί μέλος της Επι−
τροπής που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης 
της.

4. Καθήκοντα γραμματέως της Ε.Ι. ασκεί υπάλληλος 
που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του.

5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτρο−
πής είναι διετής. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους 
της Ε.Ι., οπότε το νέο μέλος το οποίο ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανύει τον υπόλοιπο χρόνο 
της θητείας του.

6. Η Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη 
είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι εισηγήσεις της Ε.Ι. 
διατυπώνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου αυτής.

7. Καθήκοντα εισηγητή στην Ε.Ι. ασκεί το οριζόμενο 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής μέλος αυτής ή ο ίδιος 
ο Πρόεδρος της. Ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της απόφασης αυτής, καθορίζει τον τρόηο 
εργασιών της Επιτροπής.

8. Η Επιτροπή μπορεί για την συγκέντρωση στοιχείων 
και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της, να 
επικοινωνεί με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής

9. Στη γραμματεία της Ε.Ι. τηρείται αρχείο των σχε−
τικών αποφάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και λοιπών 
παραστατικών στοιχείων και πράξεων που έχουν σχέση 
με το έργο και την δραστηριότητα που αναπτύσσει η 
Επιτροπή αυτή.

10. Για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της 
Ε.Ι. είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης που καθορί−
ζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν.4024/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.

11. Κατά τα λοιπά, η ως άνω, Επιτροπή Ισοτιμιών λει−
τουργεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλο−
γικών οργάνων του δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 2
Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών

Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών είναι:
1. Η εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων για 

ισοτιμία και κατάταξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην απόφαση αυτή και αφού ο ενδιαφερόμενος προ−
σκομίσει όλα τα οριζόμενα με βάση την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου στοιχεία και σχετικά δικαιολο−
γητικά.

2. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ανα−
γνώριση ισοτιμίας ή κατάταξης εκπαιδευτικών τίτλων 
σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης ημεδαπής και αλλοδαπής, με εξαίρεση 
εκείνων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

3. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τον 
καθορισμό των απαιτούμενων για κάθε περίπτωση ισο−
τιμίας ή κατάταξης στοιχείων και λοιπών δικαιολογη−
τικών από τους ενδιαφερόμενους ή τις υπηρεσίες και 
λοιπές αρχές.

4. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων ανά μήνα για τα 
μέλη της Επιτροπής είναι τρείς(3) ενώ για τον Πρόεδρο 
και τον γραμματέα έξι (6).

ΑΡΘΡΟ 3 
Δημοσίευση − Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

F
Αριθμ. ΓΠ/6912 (4)
    Σύσταση Εισηγητικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελ−

ματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Συνεδρίαση 14/θέμα 11ο/05.04.2012) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 περ. ζ, του άρθρου 

4, παρ. 9, καθώς και των άρθρων 24 παρ. 23 και 30 παρ. 1 
του ν. Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/τ. Α’/2010), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 3 του 
ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/τ.Α’/1992), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ 
1956/τ. Β’ /17.12.2010) απόφασης της Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως 
ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/8−12−2010 (ΦΕΚ 405/ τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./ 21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρό−
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανι−
σμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 163/τ. Α’/2010) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 
314/τ.Α’/2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(ΔΕΚΟ)», όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 119959/η/20−10−2011 (ΦΕΚ 
2351/τ. Β’/ 20−10−2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομι−
κών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστο−
ποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό 
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» 
και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
(Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει και, ιδίως, την 
περίπτωση β της παραγράφου 11 του άρθρου 8.

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παρ. 4 του 
άρθρου 3 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 112, τ. Α’/2010), όπως ισχύει.

8. Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής, η οποία θα ειση−
γείται σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και θα εκπονεί 
και λοιπές εισηγήσεις επί θεμάτων καθορισμού επαγγελ−
ματικών δικαιωμάτων προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λόγω 
της εξειδίκευσης και της πολυπλοκότητας των θεμάτων 
αυτών αλλά και της σημασίας τους, καθώς και την ανα−
γκαιότητα λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής και εκτός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου 
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, λόγω 
της, κατά το πλείστον, συμμετοχής σε αυτήν μελών 
που είναι επαγγελματίες των εκάστοτε εξεταζόμενων 
ειδικοτήτων, αλλά και προσώπων που προέρχονται από 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού, του δημόσιου ή και ευρύτε−
ρου δημόσιου τομέα και στελεχών/εμπειρογνωμόνων, 
με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η ιδιαίτερη σημασία του 
συλλογικού αυτού οργάνου δικαιολογείται από το γε−
γονός ότι αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη μέσω της προετοιμασίας της θεσμοθέτησης και 
κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτή−
των κλάδων της οικονομίας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστο−
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο−
λισμού» ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Εισηγητικής Επιτροπής Καθορισμού 

Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.)

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συστήνεται 
Επιτροπή με την ονομασία «Εισηγητική Επιτροπή Καθο−
ρισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων» (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).

2. Η Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. αποτελείται από οκτώ (8) μέλη, που 
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν:
α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Πρόεδρος, 

με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης «Πι−
στοποίησης Προσόντων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β. Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως μέλος, ο οποί−
ος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης «Σπουδών Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Υπουργείου Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ., ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπλη−
ρωτή του από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜ.

δ. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

ε. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως μέλος, ο οποί−
ος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

στ. Ένας νομικός με ειδίκευση σε θέματα Εργατικού 
Δικαίου, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπλη−
ρωτή του από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ζ. Ένας κοινός εκπρόσωπος των εργοδοτικών φορέων 
(Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.), ως μέλος, ο οποίος ορίζε−
ται με τον αναπληρωτή του από τους εργοδοτικούς 
φορείς.

η. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ως μέλος, ο οποίος ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του από τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Καθήκοντα γραμματέως της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. ασκεί υπάλ−
ληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ., όταν ελλείπει, απουσι−
άζει ή κωλύεται, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει 
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης «Πιστοποίησης Προ−
σόντων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται 
από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε δέκα (10) μέρες 
από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση, που οι αντίστοιχοι 
φορείς δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην 
προθεσμία αυτή, τότε η Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. συγκροτείται και λει−
τουργεί νόμιμα με τέσσερα, τουλάχιστον, μέλη της.

5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτρο−
πής είναι διετής. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους 
της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ., οπότε το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο 
χρόνο της θητείας του.

6. Η Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα 
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Με την από−
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η ΕΕΚΕΔ 
εισηγείται για τα θέματα αρμοδιότητας της προς το ΔΣ 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου αυτής.

7. Καθήκοντα εισηγητή στην Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. ασκεί το οριζό−
μενο από τον Πρόεδρο μέλος της Επιτροπής ή ο ίδιος 
ο Πρόεδρος.

8. Στις Συνεδριάσεις της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. μπορεί, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, να συμμετέχουν, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ως εμπειρογνώμονες − αξιολογητές, 
εκπρόσωπος του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουρ−
γείου ως ειδικός εισηγητής, εκπρόσωποι οργανισμών 
και λοιπών φορέων δημοσίων και ιδιωτικών της ημεδα−
πής ή αλλοδαπής, εργοδοτών και εργαζομένων ή άλλοι 
εμπειρογνώμονες. Στις συνεδριάσεις είναι δυνατόν να 
παρίστανται εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων, προκει−
μένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για θέματα που 
απασχολούν την Επιτροπή. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί 
για την συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που 
έχουν σχέση με το έργο της να επικοινωνεί με φορείς, 
δημόσιους και ιδιωτικούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

9. Ο μέγιστος αριθμός των συνεδριάσεων της παρα−
πάνω Επιτροπής είναι τέσσερεις (4) ανά μήνα.

10. Στη γραμματεία της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. τηρείται αρχείο των 
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εισηγήσεων αυτής, καθώς και των λοιπών παραστατικών 
στοιχείων και πράξεων που έχουν σχέση με το έργο και 
την δραστηριότητα που αναπτύσσει η Επιτροπή αυτή.

Άρθρο 2
 Έργο της Εισηγητικής Επιτροπής Καθορισμού 

Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

1. Έργο της Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) είναι η εισήγηση προς το ΔΣ 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για θέματα που αφορούν τον καθορισμό 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της σχετικής 
αρμοδιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.2009/1992 και του άρθρου 11, 
παρ. 2, περ. ζ του ν. 3879/2010, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Προς επικουρία στο έργο της, η Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. υποβο−
ηθείται, ως προς τη σύνταξη προσχεδίων Προεδρικών 
Διαταγμάτων καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμά−
των, από επιτροπές προσωρινού χαρακτήρα κατά τομέα 
επαγγελμάτων ή και ειδικοτήτων, με βάση τους προ−
βλεπόμενους κάθε φορά τίτλους. Οι εν λόγω επιτροπές 
αποτελούνται, ανά προσχέδιο προεδρικού διατάγματος, 
από έναν υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως συντονιστή, έναν 
νομικό και δυο εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, 
ανάλογα με τον εξεταζόμενο τομέα επαγγελμάτων ή 
και την ειδικότητα. Ο υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο 
νομικός ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ως 
γραμματέας κάθε, προσωρινού χαρακτήρα, επιτροπής 
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ένας υπάλ−
ληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο αριθμός των συνεδριάσεων 
των παραπάνω επιτροπών είναι, τουλάχιστον, τέσσερεις 
(4) ανά μήνα.

Η συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου αυ−
τής γίνεται, σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 11 του 
άρθρου 8 της με αρ.119959/Η (ΦΕΚ 2351/Β/20−10−2011) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Ο. και του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3 
Λοιπά θέματα

1. Η αποζημίωση για τον πρόεδρο, τα μέλη, τον γραμ−
ματέα της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. καθώς και τους εκπροσώπους συ−
ναρμοδίων υπουργείων, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων 
ή τους εμπειρογνώμονες, που καλούνται, κατά περίπτω−

ση, στις συνεδριάσεις της, καθώς και η αποζημίωση των 
μελών και του γραμματέα των επιτροπών προσωρινού 
χαρακτήρα της παρούσας απόφασης, γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.

2. Κατά τα λοιπά, η Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. και οι λοιπές προσω−
ρινού χαρακτήρα επιτροπές της παρούσας απόφασης 
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων του δημοσίου.

Άρθρο 4
 Δημοσίευση − Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
      Στο Φ.Ε.Κ. 888/Β΄/21−3−2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε 

η υπ’ αριθμ. Β1/οικ. 13082/1410/14−3−2012 απόφαση του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 
θέμα: «Απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας για την έκ−
δοση Άδειας Οδικών Μεταφορών», στην πέμπτη και έκτη 
γραμμή της δεύτερης παραγράφου της αναφερόμενης 
απόφασης, διορθώνεται το εσφαλμένο «γραμμάτιο κα−
τάθεσης» στο ορθό «γραμμάτιο παρακαταθήκης».

  (Από το Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)

F

(6)
      Στη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1106/τ. Β΄/10−4−2012, στη σελίδα 18472, 
διορθώνεται ο εσφαλμένος αριθμός διαπιστωτικής 
πράξης του Δημάρχου Παπάγου − Χολαργού από το 
εσφαλμένο «2580» στο ορθό «2581».

  (Από το Δήμο Παπάγου−Χολαργού)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014600205120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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