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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 56575/ΕΥΣ 7425 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 41240/ΕΥΣ 6713/26.08.2009 

(ΦΕΚ 1791/Β΄/27.08.2009) υπουργικής απόφασης «Προ−
κήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματι−
ών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις 48908/ΕΥΣ8007/30.9.2009 (ΦΕΚ 
2116/Β΄/30.9.2009) και 55907/ΕΥΣ 9041/30.11.2009 (ΦΕΚ 
2392/Β΄/30.11.2009).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού.

3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247/1995) «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλ−
λες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999) «Κώδικας Διοι−
κητικής Διαδικασίας», άρθρα 13 και 14, όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2880/2001, 3230/2004, 
3242/2004 και 3345/2005.

5. Το άρθρο 2 σημείο 9 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/ 
13−07−2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.12.1978) 
«Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφε−
ρειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
57Α΄/14.04.1993).

7. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

8. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009) «περί διορι−
σμού Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων».

11. Την με αρ. πρωτ. 46500/ΔΙΟΕ1914/13.10.2010 (ΦΕΚ 
1642/Β/14.10.2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη 
Ρήγα».
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12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβου−
λίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999 

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής 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 Ταμείο Συνοχής και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

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

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) αριθ. 1998/2006 της Επιτρο−
πής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσ−
σονος σημασίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L379/5 της 
28/12/2006) 

17. Τη Σύσταση 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) 

18. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της 
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται 
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές 
ενισχύσεις

19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β/29.02.08) για την τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως ισχύει.

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 41240/ΕΥΣ 6713/26.08.2009 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1791/Β΄/27.08.2009) «Προ−
κήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματι−
ών στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013» σύμφωνα με 
τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄)», 
όπως ισχύει

21. Την με αριθμ. πρωτ. 48908/ΕΥΣ8007/30.9.2009 (ΦΕΚ 
2116/Β΄/30.9.2009) «1η τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 
41240/ΕΥΣ6713/26−8−2009 (ΦΕΚ 1791/Β΄/27−8−2009) «Προ−
κήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο 
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013»»

22. Την με αριθμ. πρωτ. 55907/ΕΥΣ9041/30.11.2009 (ΦΕΚ 
2392/Β΄/30.11.2009) «2η Τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 
41240/ΕΥΣ6713/26−8−2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27−8−2009) «Προκή−
ρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο 

πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013»».

23. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθ. 124125/22−12−08 πράξη αποδοχής 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει

24. Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) 
Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει

25. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007 
GR6UN5001)

26. Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006)

27. Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 
2007GR161PO007)

28. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. 
Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)

29. Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. 
Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001)

30. Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)

31. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39449/ΕΥΣ6448/07−08−09 
Υπουργική Απόφαση διάθεσης πιστώσεων, όπως 
ισχύει

32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

33. Το γεγονός ότι απαιτείται η προσαρμογή του θε−
σμικού πλαισίου της δράσης στις λεπτομέρειες εφαρ−
μογής του όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την υλο−
ποίηση της δράσης, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ. αριθ. 41240/ΕΥΣ6713/ 
26.08.2009 απόφασης περί προκήρυξης της δράσης 
ενίσχυσης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών για 
την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου 
τεχνολογικού εξοπλισμού, ως κάτωθι:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως προς τα σημεία 1 και 3 
ως εξής

Εμπλεκόμενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων
1) Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.) – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.) 
που ως αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχει την 
ευθύνη: 

− για την έκδοση της παρούσας προκήρυξης
− για την έκδοση του σχετικού ενημερωτικού υλικού 
− για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των 

ενισχύσεων με αναρτήσεις στον ιστότοπο της δράσης 
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http://www.ependyseis.gr και στο http://www.espa.gr
− για την αξιολόγηση των προτάσεων σε συνεργασία 

με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών

− για την ενημέρωση των δικαιούχων επί των αποτε−
λεσμάτων της αξιολόγησης μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

− για την έκδοση οδηγιών υλοποίησης προς τους ΕΦΔ, 
για την εν λόγω προκήρυξη, με αναρτήσεις, μεταξύ των 
άλλων, στον ιστότοπο της δράσης http://www.ependyseis.
gr, με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οριζόντια 
ή με έγγραφη ενημέρωση στους ΕΦΔ

3) Ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), κατά την 
έννοια του αρ. 4 του Ν. 3614/07 ορίζονται τα χρηματο−
πιστωτικά ιδρύματα που προέκυψαν από διαγωνιστική 
διαδικασία έπειτα από πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

Οι υποχρεώσεις των ΕΦΔ εξειδικεύονται, εκτός από 
την ως άνω πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος και στο τεύχος τεχνικής προσφοράς, στο αρθρ. 4 
Ν.3614/2007, στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, 
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/22−12−08 πράξη 
αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πο−
λιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υπ. αριθ. 14053/
ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. 
(ΥΠΑΣΥΔ). Ειδικά για την παρούσα προκήρυξη οι ΕΦΔ 
παρέχουν τις κάτωθι υπηρεσίες: 

• Αποστολή αξιολογικών αποτελεσμάτων κατάταξης 
στους επενδυτές με επί αποδείξει επιστολή. 

• υλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, πιστοποίησης, 
εκταμίευσης και καταχώρησης των πραγματοποιηθει−
σών δαπανών της δράσης μέσω ενός κοινού συστήμα−
τος εντύπων και οδηγιών και με την χρήση κοινής ηλε−
κτρονικής πλατφόρμας, τα οποία θα τους παρασχεθούν 
από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

• καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης στους δικαι−
ούχους των ενισχύσεων.

• υποβολή δελτίων παρακολούθησης δαπανών στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

• δημιουργία, τήρηση και φύλαξη σχετικού φυσικού 
αρχείου του συνόλου των επενδυτικών προτάσεων που 
θα τύχουν επιχορήγησης.

Άρθρο 2

Το άρθρο 5 τροποποιείται στο σημείο 2 ως εξής:
2. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων 

προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερο−
μηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιού−
χους. Ως ημερομηνία έγκρισης εννοείται η ημερομηνία 
υπογραφής της απόφασης υπαγωγής από τον Γενικό 
Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΓΓΕΑ).

Άρθρο 3

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως προς τα σημεία 1 και 2 
ως εξής:

Άρθρο 10
Υλοποίηση

1. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
της Επιτροπής Ενστάσεων, ο Γενικός Γραμματέας 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης εγκρίνει με αποφάσεις τις 
προτάσεις των δικαιούχων των ενισχύσεων. Οι αποφά−
σεις κοινοποιούνται, κατά το τμήμα που τους αφορούν, 
στους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης (ΕΦΔ) και σε 
κάθε δικαιούχο με συστημένη επί αποδείξει επιστολή 
από τον ΕΦΔ επιλογής του δικαιούχου. 

2. Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου υλοποίησης 
της πρότασης εννοείται η ημερομηνία έγκρισης της 
επενδυτικής πρότασης όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 4

Το άρθρο 11 τροποποιείται από το σημείο 3 και εξής 
όπως ακολουθεί:

Άρθρο 11

Όργανα και διαδικασία πιστοποίησης, ελέγχου ολο−
κλήρωσης και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμε−
νων επενδύσεων

3. (i) Ο Ε.Φ.Δ. προβαίνει σε πιστοποίηση − έλεγχο του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του 
εκάστοτε δικαιούχου της ενίσχυσης, διενεργώντας έναν 
(1) διοικητικό έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της υλοποί−
ησης της πρότασης. Για τη διενέργεια του διοικητικού 
ελέγχου ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα 
ελέγχου μόνον μετά το πέρας της περιόδου υλοποί−
ησης και εντός περιόδου σαράντα πέντε ημερολογια−
κών (45) ημερών. Στη συνέχεια μετά την υποβολή του 
ηλεκτρονικού αιτήματος ελέγχου, προσκομίζει φυσικό 
φάκελο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΦΔ στον 
οποίο περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ζ μαζί με τα 
έντυπα της αρχικής πρότασης και του αιτήματος ελέγ−
χου υπογεγραμμένα από τον δικαιούχο. Ο δικαιούχος 
υποχρεούται να προσκομίσει τον φυσικό του φάκελο 
πλήρη προκειμένου να γίνει η παραλαβή του από τον 
ΕΦΔ. Μετά την παραλαβή του φυσικού φακέλου ο ΕΦΔ 
προβαίνει σε παραλαβή του ηλεκτρονικού αιτήματος 
ελέγχου του επενδυτή.

(ii) Ο έλεγχος γίνεται στα πρωτότυπα παραστατικά 
και ολοκληρώνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτη−
μάτων ελέγχου από τους δικαιούχους της δράσης.

4. Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης από 
την εγκριτική απόφαση ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 
επένδυσης χωρίς την υποβολή αιτήματος ελέγχου από 
τον δικαιούχο της ενίσχυσης στον προκαθορισμένο χρό−
νο, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν δύναται να λάβει 
την εγκριθείσα επιχορήγηση. 

5. η ολοκλήρωση των ελέγχων, η σύνταξη των σχε−
τικών εκθέσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. και η έκδοση βεβαίωσης 
ολοκλήρωσης ή μη της επένδυσης από τον Ε.Φ.Δ., στην 
οποία ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό στον επεν−
δυτή ολοκληρώνονται σε δέκα πέντε (15) ημερολογια−
κές ημέρες από την ημερομηνία που προβλέπεται στο 
σημείο 3 (ii) του ιδίου άρθρου. Η βεβαίωση ολοκλήρω−
σης του ελέγχου η οποία εκδίδεται κοινοποιείται στον 
επενδυτή. 

6. Σε περίπτωση που η έκθεση ελέγχου δεν πιστο−
ποιεί την ολοκλήρωση της επένδυσης εντός της τε−
θείσας προθεσμίας ολοκλήρωσης, τότε σε αυτήν περι−
γράφεται η διαπιστωθείσα κατάσταση της επένδυσης 
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και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην εγκριτική 
απόφαση.

7. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στην βεβαίωση 
ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας στο φυσικό 
αντικείμενο της εγκεκριμένης πρότασης, οι οποίες πε−
ριγράφονται στη έκθεση ελέγχου. Οι αποδεκτές τροπο−
ποιήσεις πρέπει να έχουν τεθεί υπόψη των δυνητικών 
δικαιούχων με σχετικές ανακοινώσεις στο διαδίκτυο και 
να μην αλλοιώνουν την αρχική επενδυτική πρόταση. Σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αύξηση του οικονο−
μικού αντικειμένου της πρότασης.

8. Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης υπο−
χρεούται στη λήψη όλων των κατά περίπτωση απαιτού−
μενων αδειών ή/και δικαιολογητικών, που αφορούν τη 
νόμιμη άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ζ. Τα ανωτέρω έγ−
γραφα επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο. Η λήψη όλων 
των ανωτέρω αδειών ή/και δικαιολογητικών αποτελεί 
προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης. 

9. Ο Ε.Φ.Δ. μπορεί να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους 
όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέ−
σεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

10. Η επιλογή των δικαιούχων στους οποίους θα διε−
νεργηθούν επιτόπιοι έλεγχοι γίνεται δειγματοληπτικά 
από το ΥΠΟΙΑΝ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται 
μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων και 
την καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους 
από τους ΕΦΔ. 

11. Μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων και προκει−
μένου να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της τήρησης 
των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων των 
ενισχύσεων, το Υπ.Οι.ΑΝ. διατηρεί το δικαίωμα να δια−
σταυρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των φορολογικών 
τους εντύπων. Επιπλέον οι Ε.Φ.Δ. διενεργούν διοικητικές 
επαληθεύσεις βάσει των υποχρεωτικά υποβληθέντων 
υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13. 

12. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται επίσης 
από αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν και μετά την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης της πρότασης.

13. Ανεξάρτητα από τυχόν παρατάσεις που είναι δυ−
νατόν να δοθούν στα διάφορα στάδια της ελεγκτικής 
διαδικασίας, η ολοκλήρωση της και η καταβολή της 
δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους πρέπει να 
ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι πέ−
ντε (125) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
έναρξης υποβολής αιτημάτων ελέγχου. 

14.  Η ολοκλήρωση της υλοποίησης των προτάσεων 
που θα ενισχυθούν βάσει της παρούσας προκήρυξης 
και η αποπληρωμή τους δεν μπορεί να ξεπερνά την 
30/06/2012.

Άρθρο 5

Το άρθρο 12 τροποποιείται στα σημεία 2 και 3 όπως 
ακολουθεί:

Άρθρο 12
Διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης 

στους δικαιούχους των ενισχύσεων

2. Η δημόσια επιχορήγηση για κάθε εγκεκριμένη επέν−
δυση δικαιούχου ενίσχυσης καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Δ. 
σε μια (1) δόση χωρίς καμία μείωση ή κράτηση, με την 
προϋπόθεση ότι έχει πιστοποιηθεί η πραγματοποίηση 
του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με 
την έκθεση διοικητικού ελέγχου που διενεργήθηκε. Η 
δημόσια επιχορήγηση καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Δ. είτε 
με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου 
είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή στο όνομα του 
δικαιούχου άμεσα εισπρακτέα με την παραλαβή της.

3. Ο Ε.Φ.Δ., με την προϋπόθεση ότι έχουν μεταβιβασθεί 
τα αναγκαία ποσά από το ΥΠΟΙΑΝ, καταβάλλει τα ποσά 
της δημόσιας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους 
των ενισχύσεων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 
από την ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως ορίζεται στο 
σημείο 5 του άρθρου 11.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
    Αριθμ. 53136 (2)
Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομ−

βικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις 
Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 
(ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδομής Γεω−
χωρικών Πληροφοριών .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 (β) του Ν. 3882/2010 

«Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμό−
νιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και 
άλλες διατάξεις/Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργα−
νισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α) − (ΦΕΚ 
166/Α/22.09.2010)

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,  
ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 214).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα−
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Την αριθ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29353

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου», όπως ισχύει (Β΄ 29 και διόρθωση 
Β΄ 60)

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κάθε Περιφέρεια, Δήμος και Αποκεντρωμένη Διοί−

κηση του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) οφείλει να 
συστήσει διαρκείς συντονιστικές επιτροπές με τίτλο 
«Κομβικά Σημεία Επαφής» (εφεξής ΚΟΣΕ), από 1−1−2011 
έως και 15−3−2011.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

1−1−2011. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
    Αριθμ. 20691 (3)
Αύξηση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

για έναν υπάλληλο ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων και 
έναν υπάλληλο ΔΕ Τεχνικών/Χειριστών Μηχανημάτων 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99 
«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν.2738/99 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις».

4) Το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

5) Την αριθμ. 15922/20−09−2010 απόφαση μας, (ΦΕΚ 1624/
Β/11−10−2010), με την οποία καθορίστηκε ανώτατο όριο επι−
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας.

6) Το αριθμ. Δ.Διοικ. 1719/22−10−2010 έγγραφο της Νομ. 
Αυτ/σης Λευκάδας, με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημά 
τους για αύξηση του καθοριζομένου με την ανωτέρω από−
φαση μας ορίου των 60 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
για υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων και ΔΕ Τε−
χνικών/Χειριστών Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.

7) Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που εν−
δέχεται να προκύψουν ενόψει της χειμερινής περιόδου, 
όπως αποκατάσταση του οδικού επαρχιακού δικτύου, 
ζημιές από φυσικές καταστροφές κ.λπ., αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2010, 
το ανώτατο όριο των εξήντα (60) επιτρεπόμενων ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας για έναν υπάλληλο ΠΕ 
Μηχανικών/Μηχανολόγων και έναν υπάλληλο ΔΕ Τε−
χνικών/Χειριστών Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τε−
χνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λευκάδας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
1.037,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Λευκάδας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 
292 Κ.Α.Ε. 0711.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 29 Νοεμβρίου 2010 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

F
                Αριθμ. 2603 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 3/4−1−2010 (ΦΕΚ Β΄133/9.02.2010) 

«Ορισμός προέδρων Νομαρχιακών Επίτροπων». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης − ΦΕΚ 21Α).
2. Τις διατάζεις του άρθρου 15 παρ.25 και 31 του 

Ν.2503/1997. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοι−
ες του άρθρου 1 του Ν.3274/2004.

3. Την αριθμ. 200/28−12−2004 απόφαση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου, με την οποία καθορίσθηκε ο αριθμός 
των Νομαρχιακών Επιτροπών και παρέμεινε ο ίδιος.

4. Την αριθμ. 2/7−1−2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκε ο τομέας αρμοδιό−
τητας κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής.

5. Την αριθμ. 2/4−1−2009 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, με την οποία συνεχίζουν να ισχύουν οι 
ανωτέρω αποφάσεις του Ν.Σ.

6. Την αριθμ. 57/8−1−2007 απόφασή μας «Ορισμός Προ−
έδρων Νομαρχιακών Επιτροπών»

7. Την αριθμ. 2/4−1−2010 απόφασή μας σχετικά με ορι−
σμό Αντινομαρχών.

8. Την αριθμ. 2602/29−11−2010 απόφασή μας σχετικά με 
την τροποποίηση της αριθμ. 2/4−1−2010 απόφασής μας 
«Ορισμός Αντινομαρχών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 3/4−1−2010 (ΦΕΚ Β΄ 133/ 
9.02.2010) απόφασή μας «Ορισμός προέδρων Νομαρχια−
κών Επιτροπών» και ορίζουμε τον Αντινομάρχη Νικόλαο 
Μηλιάκο του Γεωργίου, ως Πρόεδρο της Β΄ Νομαρχιακής 
Επιτροπής ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σε αντι−
κατάσταση του Παναγιώτη Φαρλέκα του Διαμαντή.

Η θητεία του Προέδρου λήγει 31−12−2010.
Η αναπλήρωση του Προέδρου κάθε νομαρχιακής επι−

τροπής θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
παρ. 31 του Ν.2503/97.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3/4−1−2010 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 29 Νοεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02019171012100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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