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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 203/0056 (1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ΕΚΤ, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτε−

λεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/ 
2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη δια−
σφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του 
Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄/226/ 
27.10.2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2.07.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2.07.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να 
υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 
2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29.12.2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007», (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 20/19.01.2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18.08.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και 
των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προ−
σώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 
Β΄ 1850/03.09.2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
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αριθμ. 2/33481/0022/27.04.2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/ 
1069/31.05.2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 942,96 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19.02.2014 συνεδρία−
ση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο 
στην αρ. 586/12.02.2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων 
για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 30/06/2014, 
αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙ−

ΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» (κωδ. 1) της πράξης «Πρόγραμμα 
μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με 
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη 
μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους 
ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφια−
κού Εκπαιδευτικού Υλικού − Α.Π. 1» (κωδ. 440994) (Δικαι−
ούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/
ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ. του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΣΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.

ΑΕ 564500, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου TE 
Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

− ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Ξ 176128, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΔΕ 
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΠΑΠΑ ΟΛΓΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 085650, ως 
εμπειρογνώμονας.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
α) στις 03 και 04.04.2014 στην έδρα του Δικαιούχου 

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗ−
ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ» στην Αθήνα,

β) στις 06.04.2014 η ελεγκτική ομάδα θα μετακινηθεί 
στην Σπάρτη,

γ) στις 07.04.2014 έλεγχος στην έδρα της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Σπάρτης,

δ) στις 08.04.2014 μετακίνηση της ελεγκτικής ομάδας 
στο Ναύπλιο και διενέργεια ελέγχου στην έδρα της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και επιστροφή στην Αθήνα,

ε) στις 09.04.2014 η ελεγκτική ομάδα θα μετακινηθεί 
στον Βόλο,

στ) στις 10 και 11.04.2014 στην έδρα της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Βόλου αντίστοιχα,

ζ) στις 12.04.2014 η ελεγκτική ομάδα θα επιστρέψει 
από τον Βόλο στην Αθήνα.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 175/τ. ΥΟΔΔ/2.4.2014.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
  Αριθμ. 423/0051 (2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα 
του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτε−
λεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄/ 
226/27.10.2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2.07.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2.07.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
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κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να 
υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, 
περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29.12.2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 20/19.01.2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18.08.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και 
των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προ−
σώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 
Β΄ 1850/03.09.2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 2/33481/0022/27.04.2011 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1069/ 
31.05.2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728.70 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19.02.2014 συνεδρία−
ση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο 
στην αρ. 586/12.02.2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων 
για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 30/06/2014, 
αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΣΥΣΠΕΑΠ: Σύστημα συλλογής, παρα−

γωγής εμπλουτισμού και αξιοποίησης περιεχομένου» 
(κωδ. 1) της πράξης «ΣΥΣΠΕΑΠ: Σύστημα συλλογής, πα−
ραγωγής εμπλουτισμού και αξιοποίησης περιεχομένου» 
(κωδ. 296598001) (Δικαιούχος: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΪΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ν. 890799, 

υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.

− ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 110622, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών (με εξειδίκευση στην 
πληροφορική), ως μέλος.

− ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 117240, υπάλληλος της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως εμπειρο−
γνώμονας.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
−Στις 9/4/2014 στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση σχετικά 

με τι διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης της πράξης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

−Στις 10, 11, 14 και 15/4/2014 στην έδρα του δικαιούχου 
σχετικό με την διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης 
της σύμβασης και τον έλεγχο των πληρωμών καθώς και 
στο τόπο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σχετικά 
με τον έλεγχο των παραδοτέων.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 175/τ. ΥΟΔΔ/2.4.2014.

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F     
 Αριθμ. 15729 (3)
Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του 

κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρι−
σμού από ηλιακή ενέργεια. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4146/ 

2013 (ΦΕΚ Α΄ 90) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
11 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 20 
του Ν. 4146/2013.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013. «Τροποποίη−
ση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (ΦΕΚ Α΄ 152).

5. Το Π.Δ. 178/2000, «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

7. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26−06−2013 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Πανα−
γιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β΄ 1653/2013).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Αιτήσεις φορέων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής 
ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που υποβλήθηκαν έως 
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31−12−2013 και έχουν ως αντικείμενο την αναμόρφωση 
του κόστους, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με απόφαση 
ολοκλήρωσης που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του
Ν. 4072/2013 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012), συμπεριλαμβανομένων 
και όσων υποβλήθηκαν εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
και έχουν απορριφθεί.

2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή των δι−
ατάξεων της παρ. 21 του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013.

Άρθρο 2
Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων
και έκδοσης σχετικής απόφασης

1. Το Τμήμα Ελέγχου εξετάζει τις αιτήσεις που εμπί−
πτουν στο άρθρο 1 της παρούσης και προβαίνει σε ανα−
μόρφωση του κόστους εκάστου επενδυτικού σχεδίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά παραστατικά/τιμολόγια 
που έχουν τεθεί υπόψη του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου 
(Κ.Ο.Ε.) κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και 
λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγ−
χου, για τον προσδιορισμό του κόστους της επένδυσης.

2. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύ−
ναται να αναμορφωθεί έως το ύψος της ενίσχυσης που 
έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής. Τιμολόγια/πα−
ραστατικά που δεν αποτέλεσαν στοιχεία πιστοποίησης 
κόστους στην οικεία έκθεση του Κ.Ο.Ε., δεν συνυπολογί−
ζονται για τον προσδιορισμό του ύψους επιχορήγησης.

3. Για την τροποποίηση του εγκεκριμένου φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3908/ 
2011 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων 
που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της παρούσης εκδίδονται 
κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών 
της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση των Γνωμοδοτικών Επι−
τροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/ 
2004 για τις αποφάσεις αναμόρφωσης κόστους που 
εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1.

5. Αιτήσεις που δεν έχουν εξεταστεί έως 31 Δεκεμβρί−
ου 2014 τεκμαίρονται ως απορριφθείσες.

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 15506 (4)
Υποβολή αίτησης για την παράταση της προθεσμίας ολο−

κλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 έως την 31−12−2016. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 

Α΄ 90) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
5 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013. «Τροποποίη−
ση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄ 152).

4. Το Π.Δ. 178/2000, «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

6. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26−06−2013 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Πανα−
γιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β΄ 1653/2013).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποβολή αιτήσεως για παράταση

της προθεσμίας ολοκλήρωσης
1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί 

στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 μπορούν έως την 30 
Ιουνίου 2014 να υποβάλλουν αίτηση για την παράταση 
της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
τους έως την 31.12.2016.

2. Στις αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέ−
πει να αναφέρονται επαρκώς και με σαφήνεια οι λόγοι 
που δικαιολογούν το αίτημα της παράτασης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 2
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων παράτασης

και έκδοσης σχετικής απόφασης
1. Κατά την εξέταση των αιτήσεων του άρθρου 1 εκτι−

μώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και 
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια κατά περίπτωση, όπως το 
μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επένδυσης, οι λό−
γοι αδυναμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της 
προθεσμίας που ορίσθηκε είτε με την απόφαση υπα−
γωγής είτε με την παράταση αυτής (αυτοδίκαιη ή κα−
τόπιν σχετικής αίτησης), η επίδειξη ή μη προσήκουσας 
επιμέλειας εκ μέρους του φορέα της επένδυσης για την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της επένδυσης, καθώς και οι 
λόγοι αδυναμίας υποβολής αιτήματος παράτασης κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αρ. 5 του Ν. 3299/2004.

2. Οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων 
για παράταση του άρθρου 1 εκδίδονται κατόπιν γνωμο−
δότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγρά−
φου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

3. Αιτήσεις που δεν έχουν γίνει αποδεκτές έως 31 
Δεκεμβρίου 2014 τεκμαίρονται ως απορριφθείσες.

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 2621 (5)
*Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων και ορισμός αυ−

τών για την πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των έργων της 3ης Προκήρυξης των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινών Πρωτοβουλιών ENIAC & ARTEMIS.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α΄/8−2−85) «Ανάπτυξη της Επι−

στημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροποποι−
ήθηκε με τον Ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128 Α΄/25.06.2001) «Σύνδεση 
Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες 
διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

β. Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοί−
χως», και ιδίως το άρθρο 1 (ΦΕΚ Α΄ 152).

γ. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

δ. Την υπ’ αριθμ. Φ.908/116326/Η/23−8−2013 απόφαση Δι−
ορισμού του Δρ. Χρήστου Βασιλάκου ως Γενικού Γραμ−
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 418/τ. ΥΟΔΔ/30−8−2013).

3. Το άρθρο 7 παρ. 4 του Π.Δ. 274/2000 «Όροι, προϋπο−
θέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης 
ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλο−
νται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες 
και των τροποποιήσεων αυτού από το ΠΔ 103/2003 (Α΄ 
96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του 
N. 3777/2009 (ΦΕΚ 1/127).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α΄/31.12.2011) σύμ−
φωνα με τις οποίες παρατείνεται από τη λήξη της κατά 
την 31.12.2011, η αναστολή ισχύος των διατάξεων του
Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) έως την 31.12.2013, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3879/2010, 
(Α΄ 21).

5. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

6. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα 

άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 αυτού (ΦΕΚ 267 τ.Α΄/03.12.07), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−08 (ΦΕΚ 540 τ.Β΄/ 
27.03.08) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 3614/07, 
με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συ−
στήματος διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις 
Αποφάσεις: υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/ΦΕΚ 1957/τ.Β΄/9.09.09 
και υπ’ αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212/ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/19.07.10 και 
όπως αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

8. Την με Α.Π. 8783/1013Α/0063Α/24.07.2008 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

9. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ (Α.Π. 
37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008).

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα−
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

11. Το Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά με τις Κρατικές Ενι−
σχύσεις για την έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία 
(2006/C 323/1).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1083/11.07.2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

13. Το «Administrative Agreement» της 11ης Απριλίου 
2008 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας 
και της «ARTEMIS Joint Undertaking»/Koινή Πρωτοβουλία 
ARTEMIS»».

14. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινές Πρωτοβου−
λίες «ARTEMIS» και «ENIAC» ενεργοποιούνται στη βάση 
του άρθρου 187 (πρώην άρθρο 171) της Συνθήκης της ΕΕ 
και θεωρούνται κοινοπραξίες Ιδιωτικού/Δημόσιου τομέα 
με σκοπό την πραγματοποίηση μακροχρόνιων προγραμ−
μάτων Ε+Τ συγχρηματοδοτούμενων από τη Βιομηχανία 
(κατά κύριο λόγο των χωρών που συμμετέχουν στην 
αντίστοιχη Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία), την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω του 7ου ΠΠ) και από εθνικούς 
πόρους. Στόχος των Ευρωπαϊκών Κοινών Πρωτοβουλιών 
είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ανάπτυξη Ερευ−
νητικών δραστηριοτήτων με καινοτόμα αποτελέσματα/
προϊόντα στα συμμετέχοντα σε αυτές κράτη, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και η συμμετοχή των 
εθνικών ερευνητικών ομάδων και των Ελλήνων ερευνη−
τών στη παραγωγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καινοτόμων 
προϊόντων των Ενσωματωμένων Συστημάτων τα οποία 
έχουν σημαντικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών (π.χ. Μεταφορές, υγεία, ασφάλεια κ.λπ).

15. Την δημοσίευση της 4ης Φεβρουαρίου 2008, στην 
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L30), των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 72/2008 και (ΕΚ) αριθ. 74/2008 
του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύ−
σταση αντίστοιχα των: «JU ENIAC» (υλοποίηση κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών στον τομέα της Νανοηλε−
κτρονικής) και «JU ARTEMIS» (υλοποίηση κοινών τεχνο−



14178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

λογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα 
υπολογιστών).

16. Την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (OJ C48) της 26ης Φεβρουαρίου 2010, 
της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων, σε Ευρω−
παϊκό επίπεδο, της Κοινής Πρωτοβουλίας «ARTEMIS 
Joint Undertaking» καθώς και της Κοινής Πρωτοβουλίας 
«ENIAC Joint Undertaking» και τις προτάσεις με ελλη−
νική συμμετοχή που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν και 
εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανω−
τέρω Προκήρυξης. Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint 
Undertaking»

17. Την με Α.Π. 8783/1013Α/0063Α/24.07.2008 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

18. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 4503/1355/ 
Φ.0020Α1/ΦΕΚ Β΄ αρ. τεύχους 2126/22.09.2011 για την 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8658/1770/ 
0020/09.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων διαχείρισης των πράξεων: «Ευρω−
παϊκή Ε&Τ Συνεργασία/Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών 
Φορέων στο πλαίσιο των τριών πρώτων προκηρύξεων 
της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας «ENIAC/European 
Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU» και «Ευρω−
παϊκή Ε&Τ Συνεργασία/Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών 
Φορέων στο πλαίσιο των τριών πρώτων προκηρύξε−
ων προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλί−
ας «ARTEMIS/Advanced Research and Technology for 
Embedded Intelligence and Systems JU», του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013, 
(ΦΕΚ Β΄ 2005/24.12.2010).

19. Την με Α.Π. 12935/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9−9Σ0), υπουρ−
γική απόφαση για την Προκήρυξη της Δράσης Εθνικής 
εμβέλειας με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία − Πρά−
ξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 
3ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλί−
ας ARTEMIS Joint Undertaking/Advanced Research and 
Technology for Embedded Intelligence and Systems JU» 
και με Α.Π. 12933/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9−7ΘΖ), υπουργι−
κή απόφαση για την Προκήρυξη της Δράσης Εθνικής 
εμβέλειας με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία − Πρά−
ξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 
3ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλί−
ας ENIAC Joint Undertaking/ European Nanoelectronics 
Initiative Advisory Council JU».

20. Τη συλλογική απόφαση έργου με κωδικό 
2009ΣΕ01380012 της ΣΑΕ 013/8.

21. Την υπουργική απόφαση Ένταξης−Χρηματοδότη−
σης με Α.Π. 3188/19.03.2012 έργο WSN−DPCM−δικαιούχος 
ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ.

22. Την αίτηση, με την ενδιάμεση έκθεση, με Α.Π. 14758/ 
20.12.2013 του ΙΝΒΙΣ για την πιστοποίηση της προόδου 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο πλαίσιο 
του ανωτέρω έργου.

23. Την υπ’ αριθμ. 2/43072/0022 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αμοιβής Επιτροπών 

Αξιολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευ−
νας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» 
(ΦΕΚ 349/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24.07.2013).

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

25. Οι δαπάνες μετακίνησης για επιτόπιους ελέγχους 
των κατωτέρω έργων καθώς και οι αμοιβές των εμπεφο−
γνωμόνων/πιστοποιητών θα βαρύνουν τον προϋπολογι−
σμό του έργου «Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» με ενάριθμο 
έργου 2013ΣΕΟ1380013 της ΣΑΕ 013/8, το οποίο συγχρη−
ματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε επιτροπή πιστοποίησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου υπαγμένου στην 
Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία − Πράξη Επιχορή−
γησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς 
στην 3η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης 
Φεβρουαρίου 2010, της Ευρωπαϊκής Κοινής Τεχνολογι−
κής Πρωτοβουλίας ARTEMIS (Advanced Research and 
Technology for Embedded Intelligence and Systems)» ως 
κατωτέρω:

Αριθμ. πρωτ. απόφασης ένταξης: 3188/19.03.2012
Ακρωνύμιο έργου: WSN−DPCM
Ανάδοχος φορέας: ΙΝΒΙΣ
Φυσικό αντικείμενο: Δρ. Νίκος Πρέκας του Αναργύρου, 

Α.Δ.Τ. ΑΖ 072882, υπάλληλος ΓΓΕΤ
Οικονομικό αντικείμενο: Θεοδώρα Αϊναλή, του Αθανασίου, 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 123000, υπάλληλος Ι.Τ.Ε., αποσπασμένη στη ΓΓΕΤ
2. Η ανωτέρω επιτροπή πιστοποίησης είναι αμειβόμενη 

και το ύψος αμοιβής καθορίζεται από το άρθρο 2 της 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορι−
σμός αμοιβής Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών 
Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (ΦΕΚ 349/Υ.Ο.Δ.Δ./24.07.2013), 
ενώ η δαπάνη για τις εν λόγω αμοιβές θα βαρύνει το 
έργο «Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» με ενάριθμο έργου 
2013ΣΕΟ1380013 της ΣΑΕ 013/8. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 173/τ. ΥΟΔΔ/2.4.2014.

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Έρευνας και Τεχνολογίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

F     
 Αριθμ. 4200/2035 (6)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς 

και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
ελεγκτικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότη−
τας Ζακύνθου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

β) 8Α παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του Π.Δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
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γ) 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄/1981) «Περί 
κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου, 1980 Πράξεως Νομο−
θετικού Περιεχομένου του προέδρου της Δημοκρατίας 
"Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συνα−
φών θεμάτων και τροποποιήσεως αυτής"».

δ) 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄/1987) «Προσλήψεις 
στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια 
διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».

ε) 1 παρ. 3γ της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/
27−06−2006 (ΦΕΚ 769 Β΄/2006) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για 
τον καθορισμό ωραρίου.

στ) της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−02−2007 (ΦΕΚ 293 
Β΄/2007) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στους 
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών της αρμοδιότητας για 
τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/2011 (ΦΕΚ 1659 Β΄/
26−07−2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/2006 
(ΦΕΚ 769 Β΄/2006) υπουργική απόφαση.

3. Το υπ’ αριθμ. 4552/845/07−03−2014 έγγραφο της
Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου.

4. Την ανάγκη προώθησης του έργου των ελεγκτικών 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και 
συγκεκριμένα υλοποίησης ελέγχων γενικά σε χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντιμετώπισης έκτακτων 
ανθυγιεινών εστιών και απρόσκοπτης εκτέλεσης των 
καθηκόντων των υπαλλήλων.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.22924/4026/06−03−2014 βε−
βαίωση της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου των 
παρακάτω υπηρεσιών:

1. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας − Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού 
Ελέγχου:

• Δύο (2) TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας
• Ένας (1) TE Τεχνολόγων Τροφίμων
• Ένας (1) ΔΕ Οδηγών
Λόγω λειτουργίας της ως ελεγκτικής υπηρεσίας σε 

24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες έως δέκα (10) ώρες το μήνα για τον κάθε υπάλ−
ληλο για την κάλυψη αναγκών διενέργειας υγειονομικού 
ελέγχου σε καταστήματα, επιχειρήσεις και γενικά σε 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμμετοχής σε 
κλιμάκια ελέγχου για την απαγόρευση του καπνίσματος, 
καθώς και αναγκών αντιμετώπισης εκτάκτων ανθυγι−
εινών εστιών (ρύπανση θάλασσας, ρύπανση αγωγών 
ομβρίων ή χειμάρρων κ.λπ.).

2. Διεύθυνση Ανάπτυξης − Τμήμα Εμπορίου:
• Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
• Ένας (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
• Ένας (1) ΔΕ Οδηγών
Λόγω λειτουργίας της ως ελεγκτικής υπηρεσίας σε 

24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και 4ος εξαιρέσιμες 
ημέρες έως δέκα (10) ώρες το μήνα για τον κάθε υπάλ−
ληλο για την κάλυψη αναγκών ελέγχου και δειγματολη−
ψιών σε μπαρ, κλαμπ και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε 
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ−
χεται στο ύψος των 3.000,00 € και θα βαρύνει τον ειδικό 
φορέα 03073 και τον ΚΑΕ 051200001 του τακτικού προϋ−
πολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού 
έτους 2014.

Ανάλογη θα είναι η δαπάνη για την ίδια απασχόληση 
των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 
για τα επόμενα έτη και θα προβλεφθεί στους προϋπο−
λογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 28 Μαρτίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ    
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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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