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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
  Αριθμ.2/42721/0022
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των συμμετεχόντων 

στις Επιτροπές Μετανάστευσης των άρθρων 13 και 
68 του ν. 3386/2005. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985), όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/
Α/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997) όπως κωδικοποιήθηκε με 
το π.δ. 63/2005.

β. Του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α/27.11.1995).

γ. Του άρθρου 17, παρ. 2 του ν. 3205/2003 «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003), στις ρυθ−
μίσεις των οποίων υπάγονται οι συγκροτηθείσες Επι−

τροπές Μετανάστευσης, κατά το μέρος που αφορά τις 
προϋποθέσεις και τον τρόπο πληρωμής αυτών.

δ. Των άρθρων 13 και 68 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, 
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 
στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005).

ε. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί ιδιωτικών επενδύ−
σεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 232/Α/22.12.1978) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/14.4.1993).

στ. Του π.δ/τος 49/88 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 18/Α΄/29.1.1988) όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

ζ. Του π.δ/τος 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 
201/Α΄/14.9.1995).

η. Του π.δ/τος 51/1987 «Καθορισμός των Περιφερειών 
της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντο−
νισμό της Περιφερειακής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 26/Α΄/1987).

θ. Των π.δ/των 60, 61, 63, 64, 65, 66/2002 (ΦΕΚ 52/Α΄/2002) 
και 67, 68, 69, 70, 71, 72/2002 (ΦΕΚ 53/Α΄/2002) με τα οποία 
συστάθηκαν σε κάθε Περιφέρεια Διευθύνσεις Αστικής 
Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

2. Τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των 
Περιφερειών με τις οποίες συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές 
Μετανάστευσης των άρθρων 13 και 68 του ν. 3386/2005.

3. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις των εν λόγω Επι−
τροπών Μετανάστευσης θα πραγματοποιούνται εντός 
και εκτός ωραρίου εργασίας και έχουν ως έργο τη 
διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της 
άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, λαμβά−
νοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από τις επί μέρους 
διατάξεις του ν. 3386/2005 στοιχεία και την εν γένει 
προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα τεσσά−
ρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.144.800,00 €) ετησίως και 
τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.579.200,00 €) για τα επόμενα 
τέσσερα έτη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις 
που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 3299 (έσοδα από παρά−
βολα χορήγησης αδειών διαμονής του αρθ. 92 παρ. 6β του 
ν. 3386/2005) του Ειδικού Φορέα 07−110 του προϋπολογισμού 
εξόδων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μεταφορά των αναλογούντων 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας − Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(3)
    Αριθμ. Οικ. 130248
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 131782/26.10.1987 απόφασης 

«Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπη−
γοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά − Δραπετσώνας − 
Κερατσινίου − Περάματος − Σαλαμίνας» (ΦΕΚ 601/
Β/10.11.1987).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ−

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας».

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 187/1973 με το οποίο κυρώθηκε 
ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

5. Τις διατάξεις του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια 
των εργαζομένων».

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 
του ν. 1767/1988.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του 
ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλ−
λες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμ. 131782/26.10.1987 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργα−
σίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση μικτών επι−
τροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Πειραιά−Δραπετσώνας − Κερατσινίου − Περάματος 
− Σαλαμίνας» (ΦΕΚ 601/Β/10.11.1987), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 19 του ν. 1767/1988, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Η κάθε επιτροπή διενεργεί καθημερινούς τακτικούς 
ελέγχους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των δη−
μοσίων υπηρεσιών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

    Aριθμ. 225384
Τροποποίηση Σύστασης, Συγκρότησης και Καθορισμού 

Αμοιβής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλα−
βής Έργων. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2) Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρα−
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/14.11.2000), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 
169/Α/26.7.2001), το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/
Α/20.11.2003) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3260/2004 
(ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

3) Την υπ’ αριθμ. Ε 2001 38/9.3.2001 απόφαση έγκρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση», όπως τροποποιήθηκε με 
τις C (2004) 5336/16.12.2004 και C (2005) 5641/15.12.2005 
αποφάσεις της Επιτροπής, καθώς και το Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού του Ε.Π., όπως εγκρίθηκε από την 5η 
Επιτροπή Παρακολούθησης την 30.11.2005.

4) Την υπ’ αριθμ. 118267/14.12.2000 κοινή υπουργική από−
φαση «Σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1595/Β/29.12.2000), όπως τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. 399/3.9.2001 (ΦΕΚ 1155/Β/5.9.2001), 
103466/15.5.2003 (ΦΕΚ 21.5.2003), 220219/21.1.2004 (ΦΕΚ 
39/Α/22.1.2004) και 222999/8.7.2005 (ΦΕΚ 1157/Β/19.8.2005 
όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

6) Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/Α/1978) «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν 
της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της 
χώρας», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 
2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) «Αύξηση συντάξεων και άλλες 
διατάξεις».

7) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999).
8) Τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείρισης των αντί−
στοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002) καθώς και την Εγκύ−
κλιο ΑΠ.60630/ΕΥΣ/5671/16.9.2003 με θέμα «Εξειδίκευση 
της εφαρμογής του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας − στήριξης − και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων».

9) Την υπ’ αριθμ. 170636/ΕΥΣ 1992/24.5.2002 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά 
με την έγκριση του προϋπολογισμού τεχνικής βοήθειας 
έτους 2002.

10) Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη έχει συμπεριλη−
φθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2006.

11) Το έργο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ − ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
Ε.Π. (ΚΥΚΛΟΣ 2001−2003)».




