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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1880/Γ5−304 (1)
  Τροποποίηση της 11548/Γ5−4025 απόφασης ΦΕΚ 2643 

τ.Β΄/2011 με θέμα, Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και 
κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας Δι−
άρθρωσης και Κατανομής των Αμοιβών στις επιχει−
ρήσεις, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά−
νων και καθορισμός αμοιβής τους για το έτος 2011. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 10 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α/17−12−10) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελ−
ληνικής Οικονομίας»,

β) του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/
Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύ−
νης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του 
οποίου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονι−
σμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατι−
στικής Αρχής − τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 
60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) 
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή 
Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας 
απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θε−
μάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 
(ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1997) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9 
του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση 
φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδι−
αφυγής»,

δ) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσι−
ονομικής κρίσης» και συμπληρώθηκε με την προσθήκη 
του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν.3871 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του 
Ν. 3943/31−3−2011 (ΦΕΚ 66Α),

ε) του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8−9−2000) «Οργανισμός 
της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005) με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
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ζ) του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών,

η) Τους Κανονισμούς της Ε.Ε. με αριθ. 530/1999/9−3−99, 
1916/2000/18−9−2000 και 1738/2005/21−10−05 αναφορικά 
με τις διαρθρωτικές στατιστικές αμοιβών και κόστους 
εργασίας, τον ορισμό των μεταβλητών της έρευνας και 
τη μορφή διαβίβασης των πρωτογενών στοιχείων.

θ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ213 τ.Α’).

ι) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 11548/Γ5−4025, (ΦΕΚ 
2643 τ.Β΄/2011), με θέμα, «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση 
και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας 
Διάρθρωσης και Κατανομής των Αμοιβών στις επιχει−
ρήσεις, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων 
και καθορισμός αμοιβής τους για το έτος 2011», 

ια) ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την με στοιχεία (ι) απόφαση του σκε−
πτικού, κατά το μέρος που αφορά το μέγιστο αριθμό 
των Ιδιωτών Συνεργατών που θα απασχοληθούν για τη 
συλλογή των ερωτηματολογίων της Έρευνας, ο οποίος 
γίνεται 300 Ιδιώτες Συνεργάτες.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

F
Αριθμ. 79/0056 (2)
   Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργο 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), στο πλαί−
σιο του ΕΣΣΑΑΛ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 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 αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού 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 μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α’ 40/226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β’ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−

γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 
Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β» 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/54497/0004/26−07−2011 (ΦΕΚ Β» 1792) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ).

8. Την 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 ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β’1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β’/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 194,32€ 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. 442/20−04−2011 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 477/06−02−2012 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 
30/06/2012, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑ−

ΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ» (κωδ. 1) της Πράξης 
«ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙ−
ΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ» (κωδ. 109405) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΤΕ−
ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ») 
στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ/ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.

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

ΑΖ507067, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού 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 ΠΕ 
Μηχανικών, ως συντονιστής.

− ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB 
559027, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11527

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 28/02/2012 
έως και 29/02/2012 ως εξής:

α) στις 28/02/2012 στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007−2013 και β) στις 29/02/2012 στον ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ−
ΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
ως φορέα Πληρωμών του Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑ 2007−2013. Διευ−
κρινίζεται ότι δεν θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος 
φυσικού αντικειμένου καθότι η ολοκλήρωση του επα−
ληθεύτηκε σε προηγούμενο έλεγχο της ΕΔΕΛ.

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω 
υποέργου.

5. 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. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ 

F
Αριθμ. 88/056 (3)
   Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια/ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέργο του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), στο πλαίσιο 
του ΕΣΣΑΑΛ. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 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 αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού 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 μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α’ 40/226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β’ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 
Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β’ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−

οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/54497/0004/26−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1792) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ).

8. Την 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 ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β’ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β’/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 291,48€ 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. 442/20−04−2011 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 477/06−02−2012 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 
30/06/2012, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Α’ 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ)» (κωδ. 1) της 
Πράξης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ)» (κωδ. 109404) (Δι−
καιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ/
ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB 

559027, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμμα−
τισμού 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 ΠΕ 
Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

− ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 507067, 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 ΠΕ 
Μηχανικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 20/03/2012 έως 
23/03/2012 ως εξής:
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α) από 21/03/2012 έως και 22/03/2012 στην έδρα του 
Δικαιούχου της πράξης στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και 
στο χώρο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του 
ελεγχόμενου Υποέργου με κωδ. ΟΠΣΑΑ 109404/1 στην 
Τρίγλια Χαλκιδικής και β) στις 23/03/2012 στον ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ−
ΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
στην Αθήνα, ως φορέα Πληρωμών του Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑ 2007−
2013. Διευκρινίζεται ότι η 20/03/2012 είναι η ημέρα μετά−
βασης από Αθήνα προς Χαλκιδική μέσω Θεσσαλονίκης 
και η 22/03/2012 θα είναι ταυτόχρονα ημέρα ελέγχου 
και επιστροφής στην Αθήνα.

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω 
υποέργου.

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

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

7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ 

F
Αριθμ. 2.4251/οικ.3.479 (4)
   Τροποποίηση της με αριθμό 0.18808/οικ.3.3073/2010 

(ΦΕΚ 1659/β) κοινής απόφασης των υπουργών οικο−
νομικών, οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτι−
λίας και εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης για τη 
διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επι−
χειρήσεων, που απασχολούν 20−49 άτομα, εντός της 
οικονομικής κρίσης (πρόσκληση γ’), όπως τροποποι−
ήθηκε με την με αριθμό 1.4773/οικ. 3.869/2011 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ 539/Β) 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

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

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Την παράγραφο 2, περίπτωση ια του άρθρου 9 του 
Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α) «Αναμόρ−
φωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ρυθμίσεις 
άλλων θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει, με το οποίο καταργήθηκε η ανώνυμη 
εταιρία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ» και συστάθη−
κε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία 

«Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ)», το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος και 
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας.

5. Την υπ’ αριθμ. 20101/Δ1.6643/3−11−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 
378/ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). 

6. Την υπ’ αριθμ. 15768/Δ1.5053/29−8−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 
295/ΥΟΔΔ) περί ορισμού του Γενικού Διευθυντή του 
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

7. Την από 28−9−2011 ανακοίνωση διαγραφής από το 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» (ΦΕΚ 
10.664/ΑΕ & ΕΠΕ).

8. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β/
28−5−08) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως 
τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την 
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 
5 του ν. 3614/2007.

9. Τη με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα 
«Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», 
όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ25/2011 (ΦΕΚ 2792/Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη 
και Παντελή Οικονόμου».

11. Την υπ’ αριθμ. 51116/3184/2011 (ΦΕΚ 2741/Β) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί “Ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη”.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει.
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14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (EE L379/5, 28.12.2006).

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 
ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη ορισμέ−
νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή 
αγορά κατ΄ εφαρμογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης 
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

17. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δε−
κεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία−πλαίσιο για την 
εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την 
UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20−01−1998).

18. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
C/2007/5534/12−11−2007 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού».

19. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων.

20. Την υπ’ αριθμ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επι−
τροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των απο−
φάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη 
διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβα−
στες κρατικές ενισχύσεις.

21. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001).

22. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β) 
Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Την υπ’ αριθμ. 124125/ 22−12−08 πράξη αποδοχής 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί εγκρίσεως του Συστήμα−
τος Διαχείρισης και Ελέγχου.

24. Την υπ’ αριθμ. 64699/5812/19.9.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» στην «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.»» 
(ΦΕΚ 2059/Β/6.10.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 9.7682/οικ.6.955/03.06.2009 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 
1253 Β΄) και όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 
0.13463/οικ.6.2366 (ΦΕΚ 1170/Β/4−8−2010) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

25. Την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
για Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για την εφαρμογή 
των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του 
εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

26. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α/27.11.95).

27. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημο−
σίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α/5.4.1974) όπως ισχύει. Το Ν.Δ. 
356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 
(ΦΕΚ Α΄90), όπως ισχύει.

28. Τη Σύσταση 2003/361 (ΕΚ) της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003).

29. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρω−
παϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το 
οποίο αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση 
της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

30. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, 
της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 
93 της συνθήκης ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 140 
της 30/04/2004 σ. 0001 0134).

31. Την με αριθμό 0.18808/Οικ.3.3073/2010 (ΦΕΚ 1659/Β) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα “Διαρθρωτική 
προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που 
απασχολούν 20−49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης 
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 
1.4773/οικ.3.869/2011 (ΦΕΚ 539/Β) όμοια απόφαση. 

32. Το Απόσπασμα 1ου Πρακτικού της από 18.01.2012 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ, με το οποίο ειση−
γείται την τροποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω 31 
κοινή υπουργική απόφαση 

33. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 31 
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση λόγω εισήγησης του 
“Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ)” για τους λόγους που αναφέρονται στo υπό στοι−
χείο 32 ανωτέρω Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ.

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 53.700.000 ευρώ. Τόσο η εθνική 
συμμετοχή όσο και η κοινοτική συνδρομή θα καλυφθούν 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνουν την ΣΑΕ 134/8, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 0.18808/Οικ.3.3073/2010 
(ΦΕΚ 1659/Β) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποι−
ήθηκε με την με αριθμό 1.4773/οικ.3.869/2011 (ΦΕΚ 539/Β) 
όμοια απόφαση ως εξής: 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 τροποποιείται και 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφο−
ράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του 
Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν 
και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραι−
ότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του 
Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

− Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρει−
ες Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
και Πελοπόννησος,

− Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία,

− Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο 
ποσό των 73.700.000 ευρώ και ενδεικτικά κατανέμεται 
στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:
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Άξονας Προτεραιότητας Περιφέρειες Ποσό

«Ενίσχυση της Προσαρμοστι−
κότητας του Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού και των Επιχειρήσεων» 
−Άξονας Προτεραιότητας 4

(8) Περιφέρειες Σύ−
γκλισης: Kρήτη, Ιόνια 
Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανα−
τολική Μακεδονία & 
Θράκη, Ήπειρος, Θεσ−
σαλία, Δυτική Ελλάδα 
και Πελοπόννησος,

34.500.000€

«Ενίσχυση της Προσαρμο−
στικότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού και των Επιχειρή−
σεων»−Άξονας Προτεραιότη−
τας 5

(3) Περιφέρειες Σταδι−
ακής Εξόδου: Αττική, 
Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία.

35.500.000€

«Ενίσχυση της Προσαρμο−
στικότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού και των Επιχειρή−
σεων»−Άξονας Προτεραιότη−
τας 6

(2) Περιφέρειες Στα−
διακής Εισόδου: Νό−
τιο Αιγαίο και Στερεά 
Ελλάδα.

3.700.000€

Σύνολο: 73.700.000 €

2. Η περίπτωση 11 της ενότητας Α του άρθρου 8 τρο−
ποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσ−
σονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική 
περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.
oaed.gr). Νέα υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύ−
σεις ήσσονος σημασίας, θα ζητείται από τον ΕΦΔ πριν 
την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε άλλη περί−
πτωση που τυχόν θα κριθεί σκόπιμο». 

3. Η ενότητα Β του άρθρου 8 τροποποιείται και αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την 
υλοποίηση του έργου.

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση 
της εγκριτικής απόφασης οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της 
προηγουμένης παραγράφου, για να υπογραφεί η σύμ−
βαση συνεργασίας.

Επιπλέον οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή απο−
κλεισμού: 

i. προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ εκπροσώπη−
σης.

ii. προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε.: θεωρημένη υπεύθυνη 
δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι δια−
χειριστής της εταιρείας.

iii. προκειμένου περί συνεταιρισμών: πρακτικά ή άλλα 
έγγραφα του Συνεταιρισμού, αρμοδίως θεωρημένα από 
δικαστική ή διοικητική αρχή, από τα οποία να προκύπτει 
η νομιμοποίηση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων 
του Συνεταιρισμού.

iv) νέα Υπεύθυνη Δήλωση περί ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας

v) Υπεύθυνη Δήλωση, σε συνέχεια της Υ.Δ. της πα−
ραγράφου Α.9 του παρόντος άρθρου, ότι η επιχείρηση 
είναι μικρή επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, όπως ισχύει. 

Συμπληρωματικά, και εφόσον δεν υποβλήθηκαν κατά 
την υποβολή της αίτησης, προσκομίζονται: 

α) (για νομικά πρόσωπα μόνο) καταστατικό ή ΦΕΚ, με 
όλες τις τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των με−
ταγενέστερων της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 
τροποποιήσεων, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της 

αρμόδιας αρχής περί καταστατικών τροποποιήσεων 
και περί μη λύσεως.

β) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος με τις τροπο−
ποιήσεις της ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας/ 
εργασιών με τις τροποποιήσεις τους.

Στη φάση υλοποίησης του έργου η επιχείρηση κα−
λείται να υποβάλλει στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τα παρακάτω δικαι−
ολογητικά: 

Β1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: 
− Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμ−

βούλου Προσαρμογής, με ειδική αναφορά του παρα−
δοτέου. 

− Περιοδικές Εκθέσεις Προόδου 
Β2. Για τις Δράσεις κατάρτισης πριν την έναρξη του 

κάθε προγράμματος κατάρτισης, συμπληρώνονται και 
αποστέλλονται: 

1. Δήλωση–Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερο−
μηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρ−
τισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο 
τόπος υλοποίησής του.

2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας −πρα−
κτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέ−
ρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής 
με τον αναπληρωτή του.

3. Κατάσταση με τα Ονοματεπώνυμα των Καταρτιζο−
μένων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να 
προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζό−
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός 
της πρακτικής άσκησης) σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
από το ΕΣΔΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δημο−
σίευση της πρόσκλησης και που έχουν ορισθεί για το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους και δείγμα 
υπογραφής τους. 

5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή 
Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως 
θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που 
απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.»

4. Το άρθρο 9 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως 
εξής:

Άρθρο 9
Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής δικαιούχων

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, μετά από πι−
στοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατόπιν 
υποβολής από την επιχείρηση όλων των προβλεπόμε−
νων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, καθώς 
και των σχετικών εγγράφων οικονομικών αιτημάτων, 
όπως αυτά θα προσδιοριστούν από τη Σύμβαση Συ−
νεργασίας.

Οι πληρωμές από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. προς τις επιχειρήσεις θα 
γίνονται για το σύνολο του έργου που περιλαμβάνεται 
στο Συμφωνητικό Συνεργασίας και πραγματοποιούνται 
εναλλακτικά, με τον τρόπο Α΄ ή τον τρόπο Β’ ή τον 
τρόπο Γ’, ως εξής:

Α΄ Τρόπος 
Α1. Προκαταβολή ύψους 40% της συνολικής εγκριθεί−

σας ενίσχυσης του προγράμματος καταβάλλεται μετά 
την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης. Η κατα−
βολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη 
κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης 
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(προκαταβολής) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική 
επικράτεια ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε., η οποία αποδε−
σμεύεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Α2. Η δεύτερη δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους 
του προγράμματος καταβάλλεται μετά την υλοποίηση 
τουλάχιστον του 60% του φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου 
(επιτόπιου ή μη) από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ..

Α3. Η τρίτη δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους 
του προγράμματος καταβάλλεται μετά την υλοποίηση 
τουλάχιστον του 80% του φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου 
(επιτόπιου ή μη) από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Α4. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελι−
κού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την υποβολή 
από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της 
Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης στις οποίες βεβαιώ−
νεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου 
και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους 
που προσδιορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας και 
οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προ−
γράμματος.

Β΄ Τρόπος 
Το σύνολο του ποσού καταβάλλεται μετά την υποβολή 

από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της 
Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, στις οποίες βεβαιώ−
νεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου 
και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες σύμφωνα με τους όρους 
που προσδιορίζονται στην σύμβαση συνεργασίας και 
οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προ−
γράμματος.

Γ΄ Τρόπος 
Γ1. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση 

του τριάντα τοις εκατό (30 %) του φυσικού αντικειμένου, 
όπως αυτό θα προσδιοριστεί στη σύμβαση συνεργασίας 
με βάση τις ανθρωποώρες κατάρτισης και τα παραδο−
τέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και θα αντιστοιχεί 
στο τριάντα τοις εκατό (30 %) του εγκριθέντος προ−
ϋπολογισμού

Γ2. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70 %) θα κα−
ταβάλλεται έως και σε τρείς δόσεις, σύμφωνα με την 
πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπως 
ειδικότερα θα καθορίζεται στη σύμβαση. Σε κάθε περί−
πτωση, η τελευταία δόση αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 
20% του συνολικού κόστους του προγράμματος και 
αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου. Η πλη−
ρωμή του τελικού υπολοίπου πραγματοποιείται μετά 
την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Απο−
πληρωμής, της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης και 
της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου, στις οποί−
ες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού 
αντικειμένου και των παραστατικών που τεκμηριώνουν 
τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους 
όρους που προσδιορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας 
και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του 
προγράμματος.

Ο δικαιούχος, με την υποβολή της αίτησης για την 
υπαγωγή του, επιλέγει και τον τρόπο πληρωμής του. Ο 
δικαιούχος δύναται, επίσης, να προβεί σε επιλογή του 
τρόπου πληρωμής και κατά το στάδιο αποστολής των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύναψη της 

σύμβασης συνεργασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο προηγούμενο άρθρο.

Επιλέξιμες δαπάνες, είναι αυτές που έχουν αναληφθεί 
από την έκδοση της Απόφασης χρηματοδότησης της 
Πράξης. 

Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή του τελικού 
υπολοίπου θεωρούνται και αυτές οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι και 2 μήνες μετά τη λήξη της 
κατάρτισης.

Για τον υπολογισμό των δύο τελευταίων δόσεων, 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση 
θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρμογές της 
εγκριθείσας ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για κάθε πληρωμή:
i. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση 

απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και εισφορών.
ii. λοιπά δικαιολογητικά περί μη πτώχευσης, εκκαθά−

ρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ανάλογα με τη 
μορφή της επιχείρησης, τα οποία εξειδικεύονται στην 
εγκύκλιο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ..

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό 
0.18808/Οικ.3.3073/2010 (ΦΕΚ 1659/Β) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 1.4773/
οικ.3.869/2011 (ΦΕΚ 539/Β) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F
(5)

   Μεταφορά θέσης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 

 Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/119568/29−11−2011 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν των αριθμ. 18/2−9−2011 και 27/7−11−2011 
θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
των Υπαλλήλων Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Α’ Πενταμε−
λούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολι−
τισμού και Τουρισμού, αντίστοιχα και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2085/1992, μετα−
φέρεται η Κιάφα Δήμητρα του Παναγιώτη, υπάλληλος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, με Γ’ βαθμό, από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Νεωτέ−
ρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, 
με μεταφορά της οργανικής θέσης με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει, με την 
ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών και τον ίδιο βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού/8568/20−1−2012). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
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   Μεταφορά θέσης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι−

σμού, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 

 Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/125329/21−12−2011 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν των αριθμ. 13/17−5−2011 και 9/9−11−2011 
θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
των Υπαλλήλων Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Γ’ Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού, αντίστοιχα και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2085/1992, μεταφέρεται 
ο Τσερώνης Σπυρίδων του Γεωργίου, υπάλληλος με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ειδικότητας TE Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, με Δ΄ βαθμό, από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
και συγκεκριμένα στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαι−
οτήτων, με μεταφορά της οργανικής θέσης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέ−
χει, με την αυτή ειδικότητα και τον ίδιο βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού/9056/20−1−2012). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  
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