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ΑΠΟΦΑΣΗ
Απόφαση Έγκρισης και Ανάθεσης Έργου µε αντικείµενο την παροχή νοµικών συµβουλών
και νοµικής υποστήριξης για το σχεδιασµό της µεταρρύθµισης του Λυκείου (Νέο Λύκειο)
στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την εκπαίδευση
Η Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόµο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α. 3/12/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013».
2. Το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ».
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ µε αριθ. Ε(2007)/5634/16-11-2007 µε την οποία
εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
4. Την Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων υπ’αρ. πρωτ
ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.12.2000) για σύσταση ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης
του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης» στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τις τροποποιήσεις της.
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
υπ’αρ. πρωτ. 147 (ΦΕΚ 299/Β΄/22-02-2011) η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθµ.
ΚΑ/3345/14.12.2000 ΚΥΑ σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωση της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του Ν.
3614/2007».
6. Τη µε αριθµό 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β/3.10.2007) απόφαση του Υπουργού
Παιδείας «Περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής µε εντολή Υπουργού».
7. Την υπ.αρ.πρωτ. Φ 908/142689/Η/17.11.2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων για το ∆ιορισµό της Ειδικής
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Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης του Υπουργείου.
8. Τη µε αρ.πρωτ. 2237/21-02-2011 Απόφαση της Ειδικής Γραµµατέως (Α∆Α: 4ΑΛΑ9-5Τ ) για τη
σύσταση Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την ΕΥ∆ ΕΠΕΚ∆ΙΒΙΜ και σχετικών
Μητρώων (υπο-καταλόγων), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ. 2760/10-03-2011 Απόφαση
(Α∆Α: 4Α119-ΙΛ).
9. Την υπ.αρ.πρωτ. 6591/09-05-2011 Απόφαση έγκρισης της Πράξης µε τίτλο «Παροχή
βραχυχρόνιας Υπηρεσίας Εξειδικευµένης Υποστήριξης της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ και των φορέων
υλοποίησης του ΕΠ για την ταχύτερη υλοποίηση του προγράµµατος».
10. Τη µε αριθµ. πρωτ. 6813/10-05-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο: «Παροχή
βραχυχρόνιας Υπηρεσίας Εξειδικευµένης Υποστήριξης της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ και των φορέων
υλοποίησης του ΕΠ για την ταχύτερη υλοποίηση του προγράµµατος».
11. Τη µε αριθµ. πρωτ. 8610/26-05-2011 απόφαση Έγκρισης (6η) της ένταξης εγγεγραµµένων
µέχρι 29-07-2011 στα Μητρώα α) Εµπειρογνωµόνων/Μελετητών και β) Συµβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης του Καταλόγου ∆υνητικών Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠΕκ∆ιΒιΜ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
1. Η έγκριση εκτέλεσης έργου µε αντικείµενο µε αντικείµενο την παροχή νοµικών συµβουλών
και νοµικής υποστήριξης για το σχεδιασµό της µεταρρύθµισης του Λυκείου (Νέο Λύκειο)
στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την εκπαίδευση και η ανάθεση του στον κ Κοντιάδη
Ξενοφώντα εγγεγραµµένου στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων / Μελετητών της ΕΥ∆ ΕΠΕΚ∆ΙΒΙΜ
(εφεξής «Σύµβουλος»). Το έργο εντάσσεται στην Πράξη µε τίτλο «Παροχή βραχυχρόνιας Υπηρεσίας
Εξειδικευµένης Υποστήριξης της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ και των φορέων υλοποίησης του ΕΠ για την ταχύτερη
υλοποίηση του προγράµµατος» (υποέργο 1).
2. (α) Αναλυτικότερα, το αντικείµενο του έργου του Συµβούλου συνίσταται (α) στην παροχή
νοµικών - γνωµοδοτικών συµβουλών και (β) στην υποστήριξη της εκπόνησης θεσµικών κειµένων
και νοµικών εγγράφων κατά την κατάρτιση του νέου θεσµικού πλαισίου για το νέο Λύκειο αλλά και
για το νέο Σύστηµα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
(β) Η παροχή νοµικών συµβουλών και η υποστήριξη εκπόνησης θεσµικών κειµένων και νοµικών
εγγράφων από τη Σύµβουλο θα γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά το
σχεδιασµό του θεσµικού πλαισίου προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ∆ΒΜΘ του Ενιαίου ∆ιοικητικού
Τοµέα Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ανωτάτης
Εκπαίδευσης
3. Ο Σύµβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για έξι (6) µήνες κατ’ ανώτατον από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης υπό τους όρους των άρθρων 4 και 6 κατωτέρω.
4. Ο Σύµβουλος θα καταγράφει σε µηνιαία βάση σύντοµη περιγραφή των παρασχεθεισών υπηρεσιών
(γνωµοδοτικά σηµειώµατα, συµβουλές στο πλαίσιο συναντήσεων, τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών
επικοινωνιών κλπ) σε απολογιστικές εκθέσεις παροχής υπηρεσιών που θα αποτελούν τα παραδοτέα
του έργου του στη βάση των οποίων θα υπολογίζεται και η αµοιβή της κατά τα κατωτέρω.
5. Για την παραλαβή των παραδοτέων (απολογιστικών εκθέσεων) του Συµβούλου και συνολικά του
έργου του Συµβούλου συστήνεται επιτροπή παραλαβής µε τα εξής µέλη:
•

Σοφοκλής Γώγος, Προϊστάµενος ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ

•

Σταµάτης Λίτινας, Προϊστάµενος Μονάδας Α’

•

Νικόλαος Ντάσιος, Στέλεχος Μονάδας Α2
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Η Επιτροπή Παραλαβής δύναται προς επιβεβαίωση της πραγµατοποίησης του περιγραφόµενου στις
απολογιστικές εκθέσεις αντικειµένου να επικοινωνεί δια ζώσης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή και
εγγράφως µε τις συνεργαζόµενες υπηρεσίες του ΥΠ∆ΒΜΘ όπου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 είναι
δυνατόν µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες να παρέχει ο Σύµβουλος τις νοµικές υπηρεσίες του, ζητώντας
την επιβεβαίωσή τους.
5. Η αµοιβή του Συµβούλου θα υπολογίζεται σε ωριαία βάση (ανθρωποώρες) µε µοναδιαία τιµή
πενήντα ευρώ (50,00€) µεικτά πλέον ΦΠΑ, ανά ανθρωποώρα και θα προκύπτει από το άθροισµα
των συνολικών ανθρωποωρών παρασχεθεισών υπηρεσιών. Η αµοιβή του Συµβούλου δεν δύναται να
υπερβεί

το

ποσό

των

δεκατεσσάρων

χιλιάδων

εννιακοσίων

ευρώ

#14.900,00

€#

µη

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η αµοιβή θα καλυφθεί από τα
κονδύλια της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (Υποπρόγραµµα Α) του ΕΠΕΚ∆ΙΒΙΜ στους Άξονες
προτεραιότητας: 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 14 «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 15 «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου».
6. Η αµοιβή θα καταβάλλεται σε µηνιαία βάση µετά την παραλαβή της απολογιστικής έκθεσης κάθε
µήνα από την Επιτροπή Παραλαβής και θα υπολογίζεται στη βάση των ανθρωποωρών
παρασχεθεισών υπηρεσιών κάθε µήνα σύµφωνα µε την απολογιστική έκθεση που θα έχει υποβληθεί.
Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιµέρους υποχρεώσεις του συµβούλου και την εν γένει
εφαρµογή της παρούσας ορίζονται στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία θα
υπογραφεί µεταξύ του Συµβούλου και της Ειδικής Υπηρεσίας.
H Ειδική Γραµµατέας
Ευρωπαϊκών Πόρων

Ιφιγένεια Ορφανού
Κοινοποίηση:
Ενδιαφερόµενος Σύµβουλος
( Ξ. Κοντιάδης)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ - Μονάδα ∆΄
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