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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 244
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 322/2000 «Ορ−
γανισμός του Επιμελητηρίου Καρδίτσας» (Α/265).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις» (Α/107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 8 του ν. 2081/1992
«Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση
των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των
Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών
και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α/154).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα (Α/98).
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β/2004)

5. Την υπ’ αριθμ. 37930 ΟΔΙΟΕ 1264/05 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β/2005).
6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 19/οικ.4889/24.3.2004 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθα−
νασίου (ΦΕΚ 528/Β/2004).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια−
τάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη, σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας
ύψους 840 ΕΥΡΩ, η οποία για το έτος 2005 καλύπτεται
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Επιμελητηρίου (Κ.Α.Ε. 0211, 0224, 0225, 0227, 0238).
Για τα επόμενα έτη, η δαπάνη θα καλυφθεί από ανά−
λογες πιστώσεις, που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον
Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
8. Την υπ’ αριθμ. 200/05 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 4 του π.δ. 322/2000 (Α/265) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Διάρθρωση θέσεων μονίμου προσωπικού
Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες
και κλάδους, ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
− Κλάδος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, θέσεις τέσσε−
ρις (4)
στους βαθμούς Δ΄−Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
− Κλάδος ΔΕ Διοικητικών−Γραμματέων, θέσεις τέσ−
σερις (4)
στους βαθμούς Δ΄−Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
− Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέση μία (1)
στους βαθμούς Ε−Β
− Μία (1) θέση προσωρινή καθαρίστριας με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 1746/1988».
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Άρθρο 2

Το άρθρο 6 του π.δ. 322/2000(Α/265) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
1. Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας προ−
ΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού
– Οικονομικού.
2. Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, προΐστανται μό−

νιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
και όταν δεν υπάρχουν του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων».
Άρθρο 3
Μετά το άρθρο 7 του π.δ. 322/2000, προστίθεται άρ−
θρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (ΠΣΥΜ)
σε θέσεις προσωπικού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβερνήσεως
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
F

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ OIKONOMIΚΩΝ

Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Συμβουλίου. 35/21.7.2000 (ΦΕΚ Α΄ 171), 22/5.4.2001 (ΦΕΚ Α΄
67), 65/21.11.2001 (ΦΕΚ Α΄ 264), 59/5.12.2002 (ΦΕΚ Α΄ 302),
27/4.12.2003 (ΦΕΚ Α΄ 279) και 36/21.12.2004 (ΦΕΚ Α΄ 265)
από την ημερομηνία λήξης της.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τα Μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, .ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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(3)
Πράξη 31 της 28.11.2005

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επι−
τροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την
ανάπτυξη της Πληροφορικής» (ΦΕΚ Α΄ 116).

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(2)
Πράξη 30 της 28.11.2005
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 55/1998 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ,
τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ.
4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 22),
β. των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ΄ και 90 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» (ΦΕΚ Α΄ 98),
γ. του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 19),
2) την υπ’ αριθμ. 55/11.11.1998 Πράξη του «Αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄
252), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 35/21.7.2000
(ΦΕΚ Α΄ 171), 22/5.4.2001 (ΦΕΚ Α΄ 67), 65/21.11.2001 (ΦΕΚ Α΄
264), 59/5.12.2002 (ΦΕΚ Α΄ 302), 27/4.12.2003 (ΦΕΚ Α΄ 279)
και 36/21.12.2004 (ΦΕΚ Α΄ 265) Πράξεις του,
3) την, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, ανάγκη
περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ.,
στους Ο.Τ.Α. καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,
4) την ανάγκη συνολικού προγραμματισμού του αν−
θρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, ανάλογα
με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες,
5) το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
και
6) τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφα−
σίζει:
Παρατείνεται έως 31.12.2006 η ισχύς της υπ’ αριθμ.
55/11.11.1998 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. (ΦΕΚ Α΄
252), όπως τροποποιήθηκε με τις Πράξεις Υπουργικού

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
β. τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 «Δι−
αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251),
γ. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 10071/2001 κοινής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφο−
ρίας Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 324),
δ. την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής
για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη
της Πληροφορικής,
ε. το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και
στ. την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:
1. Το άρθρο 3 της Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
14/28.6.2004 (ΦΕΚ Α 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Η Επιτροπή καταρτίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο
για την ανάπτυξη των τεχνολογιών και εφαρμογών πλη−
ροφορικής στο δημόσιο τομέα. Οι κατευθύνσεις που
εκπορεύονται από το εθνικό στρατηγικό σχέδιο
δεσμεύουν τους φορείς του δημόσιου τομέα υπό την
έννοια ότι οι δράσεις και τα έργα πληροφορικής πρέπει
να εναρμονίζονται με αυτές.
Η Επιτροπή, ιδίως:
α. Προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας
των συστημάτων Πληροφορικής του Δημοσίου,
β. Εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις και στόχους
της κυβερνητικής πολιτικής για την Πληροφορική σε
επί μέρους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η
τεχνολογία,
γ. Διαμορφώνει στρατηγική για τη σύγκλιση της Έρευ−
νας και Τεχνολογίας και την ανάπτυξη των τεχνολογιών
πληροφορικής,
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δ. Προωθεί τη διείσδυση της Κοινωνίας της Πληρο−
φορίας στο δημόσιο τομέα μέσω και του αντίστοιχου
επιχειρησιακού προγράμματος,
ε. Προσδιορίζει το πλαίσιο υποστήριξης των φορέων
του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λει−
τουργία συστημάτων Πληροφορικής,
στ. Προτείνει την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαι−
σίου για την αρτιότερη εκτέλεση του επιχειρησιακού
προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοι−
νοτικού Πλαισίου Στήριξης.
2. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού
σχεδίου, ασκεί το συντονισμό των δράσεων και έργων
πληροφορικής όλων των φορέων του δημόσιου τομέα,
ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση και ενσωμάτωση
τους στη συνολική στρατηγική. Για τον σκοπό αυτόν η
Επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις δρά−
σεις και τα έργα πληροφορικής των φορέων του δημό−
σιου τομέα ιδίως σε επίπεδο σχεδιασμού, επισημαίνει
τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις του εθνικού
στρατηγικού σχεδίου, προτείνει διορθωτικές παρεμ−
βάσεις και ενημερώνει τους οικείους φορείς για τις
συνέπειες των αποκλίσεων. Σε σοβαρές περιπτώσεις
ενημερώνει και την Κυβερνητική Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται τρόπους βελτίω−
σης της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων
του δημόσιου τομέα κατά την εκτέλεση των δράσεων
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με γνώμονα την
επωφελέστερη λύση για το δημόσιο συμφέρον και την
κοινωνία των πολιτών».
2. Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004 Πράξεις
Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιο−
τήτων της, συνεργάζεται με τους φορείς άσκησης πο−
λιτικής σε θέματα πληροφορικής στο χώρο ευθύνης
τους, με τους φορείς που εκτελούν έργα και δράσεις
σχετικές με την Κοινωνία της Πληροφορίας και ιδίως
με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.», καθώς και με τους τελικούς
δικαιούχους του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοι−
νωνία της Πληροφορίας» αναφορικά με το στρατηγικό
σχεδιασμό, τον τακτικό προγραμματισμό, την εκτέλεση
και παρακολούθηση έργων που αναλαμβάνουν.

Η Επιτροπή, ιδίως:
α. Προσδιορίζει παραμέτρους της στρατηγικής για
την παρακολούθηση της εφαρμογής της.
β. Καθορίζει ποσοτικούς, ποιοτικούς και χρονικούς στό−
χους για τους φορείς που εκτελούν έργα και δράσεις
Πληροφορικής και παρακολουθεί την απόδοση τους.
γ. Καθορίζει προτεραιότητες σχετικώς με τα έργα και
δράσεις Πληροφορικής που αναλαμβάνονται από τους
φορείς του δημόσιου τομέα.
δ. Προτείνει τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσε−
ων και του σχεδιασμού εκτελούμενων έργων, ώστε, σε
συνεργασία με τους επί μέρους φορείς άσκησης πολιτι−
κής, να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τους εθνικούς
στρατηγικούς στόχους για την Πληροφορική.
ε. Προτείνει την εκτέλεση νέων έργων, σε συνεργασία
με τους αντίστοιχους φορείς.
στ. Μπορεί να προτείνει την αλλαγή τελικών δικαιού−
χων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινω−
νία της Πληροφορίας», όταν διαπιστώνει καθυστερήσεις
ή άλλες σοβαρές αστοχίες στην εκτέλεση των έργων.
ζ. Μεριμνά για την εύρυθμη γενικώς και ταχεία εκτέ−
λεση των έργων Πληροφορικής σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας (ενδεικτικά διακηρύξεις ή συμβάσεις).
2. Η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με τους παραγω−
γικούς φορείς της χώρας (ενδεικτικά Σύνδεσμος Επι−
χειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Σύνδεσμος
Ελληνικών Βιομηχανιών) για θέματα ανάπτυξης τεχνο−
λογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και ενίσχυση της
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».
3. Στην υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004 Πράξεις Υπουργικού
Συμβουλίου. προστίθεται άρθρο 8 που έχει ως εξής:
«Άρθρο 8
Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συ−
νεργάζονται με την Επιτροπή για την διαμόρφωση και
προώθηση των εισηγήσεων, προτάσεων ή αποφάσεων
της και να παρέχουν σ’ αυτήν κάθε διευκόλυνση για το
έργο της».
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τα Μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβερνήσεως
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
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