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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 
με δ.τ. «ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης και 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

  Με την 36569/ΥΠΕ/5/00841/Ε/Ν.3299/04/26−8−2010 από−
φαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν.3299/04, της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» με 
δ.τ. «ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης και της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναφέρεται 
α) στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας και β) 
στην ίδρυση μονάδας ανακύκλωσης γυαλιού στην ΒΙ.ΠΕ. 
Λάρισας, στο Δήμο Μακρυχωρίου, του Νομού Λαρίσης, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού έξι εκατομ−
μυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριών 
(6.130.903) Ευρώ i) με επιδότηση 50% επί του κόστους 
της συμβατικής επένδυσης ύψους τριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων τριών (3.502.303) 
ευρώ ήτοι ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενή−
ντα ενός χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός και πενήντα 
λεπτών του (1.751.151,50) Ευρώ που αφορά στην ίδρυση 
μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας και με ποσοστό επι−
χορήγησης 45%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων 
πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (253.350) 
Ευρώ επί του κόστους της συμβατικής επένδυσης ύψους 
πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (563.000) ευρώ που 
αφορά την ίδρυση μονάδας ανακύκλωσης γυαλιού και 
ii) με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης με ποσοστό 
50% δηλαδή ποσό τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων 
(32.800) Ευρώ, επί του κόστους της επένδυσης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 
εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (65.600) Ευρώ που 
αφορά στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας 
και με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης με ποσο−
στό 45% δηλαδή ποσό εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) 
Ευρώ, επί του κόστους της επένδυσης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους δύο εκα−
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τομμυρίων (2.000.000) Ευρώ που αφορά στην ίδρυση 
μονάδας ανακύκλωσης γυαλιού.

Με την επένδυση δημιουργούνται 4 νέες θέσεις απα−
σχόλησης (4 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 13−05−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚIΑ − TAΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(2)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ Μ.ΕΠΕ», 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.

  Με την 36594/ΥΠΕ/5/01376/Ε/Ν.3299/04/ 26/8/2010 από−
φαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ Μ.ΕΠΕ», 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο 
της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση πρό−
τυπης μονάδας θερμοκηπίου παραγωγής κηπευτικών 
προϊόντων και μονάδα τυποποίησης−συντήρησης των 
προϊόντων χωρίς μεταποίηση, στον «Άγιο Βασίλειο» κτη−
ματικής περιφέρειας Αρχιλόχου Δήμου Πάρου, Νομό 
Κυκλάδων, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 
δύο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
(2.065.800) Ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ύψους οκτακοσίων είκοσι έξι 
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (826.320) ευρώ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−07−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚIΑ − TAΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(3)

      Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΤΛΑΣ ΦΡΟΥΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΤΛΑΣ ΦΡΟΥΤ ΑΒΕΕ», 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36654/ΥΠΕ/5/01058/Ε/Ν. 
3299/2004/27−8−10 απόφαση της Υπουργού Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 
11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/04) εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της, επιχείρησης «ΑΤΛΑΣ 
ΦΡΟΥΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΤ−
ΛΑΣ ΦΡΟΥΤ ΑΒΕΕ», για την ενίσχυση επένδυσης της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας αποθήκευσης, για λογαριασμό τρίτων 
(3 party logistics center), ψυκτικού και ξηρού φορτίου 
στη θέση «ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ», του Δήμου Κρύας Βρύσης, του 
Νομού Πέλλας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριών 
εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων εννιακο−
σίων πενήντα (3.666.950) €, με ποσοστό επιχορήγησης 
(50 %) δηλαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμυρίου 
οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομή−
ντα πέντε ( 1.833.475) €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (5) νέες θέσεις 
εργασίας (5 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 14/6/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(4)

      Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «Μιχάλης Δ. Τσαλόπουλος και Σία Ο.Ε.» 
με δ.τ. «VITA» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36546/ΥΠΕ/4/00584/Ε/Ν. 3299/
26−8−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (όρθρο 7, παρ. 11, 12 εδάφιο 
β του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Μιχάλης Δ. 
Τσαλόπουλος και Σία Ο.Ε.» με δ.τ. «VITA» που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας για την παροχή υπηρεσιών εφοδια−
στικής αλυσίδας, στη Ν. Μαγνησία του Δήμου Εχεδώρου 
του Νομού Θεσσαλονίκης, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
επτά ευρώ (1.105.757,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των επτα−
κοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο 
ευρώ (718.742,00) € που αποτελεί ποσοστό 65,00 % του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων δεκαπέντε ευρώ 
(387.015,00) € που αποτελεί ποσοστό 35,00%, του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 31/12/2008.
ε) Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 23 άτομα (23 

ΕΜΕ) έναντι 20 (20 ΕΜΕ) που προβλεπόταν στην εγκρι−
τική απόφαση.

στ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 24/6/2010 (Πρακτικό 533).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους διακοσίων δε−
κατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και 
πενήντα λεπτών (214.762,50 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚIΑ − TAΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(5)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΤΟ−
ΛΗ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36544/ΥΠΕ/4/00547/Ε/Ν.3299/
26−8−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 εδάφιο 
β του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
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λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.» που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, 
συντήρησης, ψύξης και αποθήκευσης φρούτων, στη θέση 
Μέσδρα της περιοχής Χαριέσσας του Δήμου Ανθεμίων 
του Νομού Ημαθίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκα−
τομμυρίων τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα τριών ευρώ (6.313.333,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(2.388.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 37,825% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλι−
άδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ (2.525.333,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 40,00%, του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (1.400.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 22,175% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 28/5/2009 (Ν. 
3752/2009, άρθρο 4, παρ. 1).

στ) Δημιουργήθηκαν 11 θέσεις εργασίας (7,93 ΕΜΕ) 
έναντι 21 θέσεων (15,33 ΕΜΕ) που προβλεπόταν στην 
απόφαση υπαγωγής.

ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 1/7/2010 (Πρακτικό 534).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους ενός εκατομ−
μυρίου τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα 
τριών ευρώ (1.405.333,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚIΑ − TAΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(6)

    Αριθμ. ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ 809
Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης και της Καινοτομίας σε Ειδική Υπηρεσία Δια−
χείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ.) και 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15137/30−07−2008 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1540 Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

β. των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 5 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 
του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως 
αυτός ισχύει, 

γ. του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ 
L 210 της 31−07−2006, σελ. 25). 

3. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14−03−2001 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Κ.Π.Σ. 
2000−2006, όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης 
και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 1389/28−03−2007 απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α.).

5. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007)5338/26−10−2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001) για κοινοτι−
κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις 
περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Το Π.Δ. 274/2000 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
χρηματοδότησης έργων, προγραμμάτων και δράσεων 
που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς και 
λοιπούς φορείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και 
καινοτομία» (ΦΕΚ 225 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανα−
σύσταση 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» (ΦΕΚ 213 Α΄).

8. Tις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
(ΦΕΚ 56 Α΄).

9. Την υπ’ αριθμ. 383/18−01−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Δικαυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29 Β΄), όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232/09−02−2010 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη» (ΦΕΚ 141 Β΄).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτο−
μίας, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 15137/30−7−2008
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης «Σύσταση και οργάνωση 
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτ−
λο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο−
τομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)» (Β΄ 1540), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 και εν συ−
νεχεία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του 
Π.Δ. 189/2009, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010, μετονομάζεται σε «Ειδι−
κή Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Κ.)».

2. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ανα−
φέρεται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής 
των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς 
της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Και−
νοτομίας νοείται στο εξής η Ε.Υ.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Κ.

3. Τα άρθρα 1 έως 4 της υπ’ αριθμ. 15137/30−7−2008 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης «Σύσταση και οργάνωση 
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτ−
λο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο−
τομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)» αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1

Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων λειτουργεί ειδική υπηρεσία με τίτλο «Ει−
δική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» (Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ.). 

2. Η Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

3. Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας είναι η διαχείριση 
και η εφαρμογή δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο−
τομίας

4. Η Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. δύναται να ορίζεται Ενδιάμεσος 
Φορέας Διαχείρισης, κατά την έννοια και διαδικασία του 

άρθρου 4 του Ν. 3614/2007, αναλαμβάνοντας αρμοδιό−
τητες διαχείρισης πράξεων επιχειρησιακών προγραμμά−
των στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης και της Καινοτομίας και να ορίζεται δικαιούχος 
σε επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.

Άρθρο 2

Διάρθρωση

1. Η Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. διαρθρώνεται σε τρείς μονάδες 
ως εξής:

α) Μονάδα Α΄− Παρακολούθησης και αξιολόγησης 
δράσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας.

β) Μονάδα Β΄ − Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυση 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινο−
τομίας, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του Ε.Σ.Π.Α. και

γ) Μονάδα Γ΄ − Διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 
των δράσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολο−
γικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

2. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εκτέλεσης 
των αρμοδιοτήτων των μονάδων είναι δυνατή, με από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, 
η συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων έργου ή εργασίας 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως 
κατά την ανάθεση, εκτέλεση, παρακολούθηση και δι−
αχείριση συγκεκριμένων έργων/δράσεων. Στις επιτρο−
πές ή ομάδες είναι δυνατόν να μετέχουν στελέχη της 
Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ., της Γ.Γ.Ε.Τ., άλλων υπηρεσιών ή επο−
πτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων ή/και 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. 

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

1. Η Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. διαχειρίζεται δράσεις του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.). Στο πλαίσιο των αρμοδι−
οτήτων της, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Τ., 
που είναι οι καθ’ ύλη αρμόδιες για το σχεδιασμό, τη 
στρατηγική και το συντονισμό των πολιτικών στους 
τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
της Καινοτομίας.

2. Οι αρμοδιότητες της Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. εξειδικεύονται 
και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:

Α. Η Μονάδα Α΄− Παρακολούθησης και αξιολόγησης 
δράσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας είναι υπεύθυνη για τα 
ακόλουθα:

1. Διαμορφώνει και εισηγείται την εφαρμογή των κα−
ταλλήλων μεθόδων και διαδικασιών για την παρακο−
λούθηση της εφαρμογής των πολιτικών που αποφα−
σίζονται στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και που υλοποιούνται με 
τη συγχρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του Ε.Σ.Π.Α.

2. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των πολιτικών αυτών και υποστηρίζει τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Τ. στη διατύπωση ειση−
γήσεων για τη βελτίωση τους και το συντονισμό της 
εφαρμογής των εγκεκριμένων πολιτικών στους τομείς 
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της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Και−
νοτομίας, που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.

3. Συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Τ. 
στην εκπόνηση εισηγήσεων για τη σκοπιμότητα και τις 
προτεραιότητες εκτέλεσης έργων και δράσεων στους 
τομείς της Ε.Τ.Α.Κ., στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πο−
λιτικών και με τη συγχρηματοδότηση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.

4. Προδιαγράφει, εισηγείται σχετικά με τη σκοπιμότη−
τα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και 
εμπειρογνωμοσυνών σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

5. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρ−
χές, την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Αρχή Πι−
στοποίησης, παρέχοντάς τους όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. 

6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την υποβολή 
των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προ−
ετοιμασία της ετήσιας εξέτασης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, την προετοιμασία των συνεδριάσεων 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος και μεριμνά ώστε να αξιοποιηθούν τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

7. Μεριμνά για την υποβολή όλων των εγγράφων που 
απαιτούνται για την ένταξη πράξεων της Γ.Γ.Ε.Τ. του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας σε επιχειρησιακά προ−
γράμματα. 

8. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων 
αυτών στα επιχειρησιακά προγράμματα. 

9. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., τα οποία 
περιλαμβάνουν κατηγορίες έργων/δράσεων που αφο−
ρούν και επηρεάζουν τους τομείς της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, αξιολογεί 
τα αποτελέσματα τους και υποστηρίζει τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στη διατύπωση ειση−
γήσεων για την τροποποίηση/βελτίωση τους.

10. Συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Τ. 
στην εκπόνηση εισηγήσεων για την εξειδίκευση, τον 
ανασχεδιασμό ή την αναθεώρηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., που περιλαμβάνουν δράσεις 
ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στους τομείς 
της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Και−
νοτομίας.

11. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων 
των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, 
την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων/δράσε−
ων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευό−
μενοι από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων φορείς στους τομείς της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και 
μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων πα−
ρεμβάσεων από πλευράς της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την 
προώθηση τους.

12. Εντοπίζει την υλοποίηση έργων/δράσεων που 

αφορούν τους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και εκτελούνται από 
άλλους φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμά−
των, παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων/δράσεων 
αυτών και υποστηρίζει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων για το συντονισμό και την προώθηση 
τους.

13. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμμα−
τα στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης και της Καινοτομίας.

14. Προετοιμάζει σε συνεργασία με τη Μονάδα Β΄, υπό 
το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Τ. 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής για τις 
κατηγορίες δράσεων των τομέων της Έρευνας, της Τε−
χνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας που συγ−
χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα 
του Ε.Σ.Π.Α. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται, υπό το 
συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Τ. του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, και εισηγείται προς έγκριση στην αρμόδια δια−
χειριστική αρχή για τις κατηγορίες πράξεων που διαχει−
ρίζεται εξειδικευμένα και αναλυτικά κριτήρια επιλογής 
και ένταξης των πράξεων στο αντίστοιχο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

15. Μεριμνά για την κοινοποίηση στην αρμόδια δια−
χειριστική αρχή, των προκηρύξεων για την υποβολή 
αιτήσεων επιχορήγησης/επενδυτικών σχεδίων από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, δέκα τουλάχιστον ημέρες 
πριν την δημοσιοποίησή τους, και για την κατάλληλη 
ενσωμάτωση τυχόν επισημάνσεών της.

16. Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων 
που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους 
δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει σαφείς και λεπτο−
μερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει 
να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να 
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο έκαστου 
επιχειρησιακού προγράμματος,

β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,

γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων,

δ) τα αρμόδια στελέχη τα οποία μπορούν να παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες και 

ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η πρόταση 
επιλεγεί.

17. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων 
των προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρ−
χειοθετούνται.

18. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται σύμ−
φωνα με τα εγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια επιλογής 
και ένταξης των πράξεων.

19. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε−
χνολογίας την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των 
πράξεων στις δράσεις και άξονες προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη δημοσιοποίηση 
των σχετικών αποφάσεων στις ιστοσελίδες των αρμόδι−
ων διαχειριστικών αρχών και την έκδοση τροποποίησης 
των αποφάσεων ένταξης ή ανάκλησής τους.

20. Συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας 
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και την αρμόδια μονάδα της Γ.Γ.Ε.Τ. για την κατάρτιση 
του Ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
υποβάλλει τις προτάσεις της στην αρμόδια υπηρεσία 
της Γ.Γ.Ε.Τ.

21. Καταχωρεί τα απαιτούμενα από το Σύστημα Δι−
αχείρισης και Ελέγχου στοιχεία στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) και έχει την ευθύνη για 
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχεί−
ων που καταχωρεί. 

22. Κοινοποιεί στην αρμόδια διαχειριστική αρχή το 
ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποι−
οτικούς στόχους για τις κατηγορίες πράξεων που δι−
αχειρίζεται, καθώς και εξαμηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης 
της προόδου που επιτεύχθηκε.

Β. Η Μονάδα Β΄ − Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυ−
ση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων του Ε.Σ.Π.Α. είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

1. Συνεργάζεται με την Μονάδα Α΄ της Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. 
και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Τ. για θέ−
ματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο, τα κριτήρια 
επιλογής και ένταξης, την εφαρμογή και τη διαχείριση 
των δράσεων Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και της Καινοτομίας που συγχρηματοδοτούνται από 
επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.

2. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίη−
ση τους με βάση την απόφαση ένταξης, καθώς και για 
τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ` όλη την περίοδο της υλο−
ποίησης τους.

3. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγ−
χρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η 
πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δι−
καιούχοι, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς 
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των 
ανωτέρω επαληθεύσεων, επιβεβαιώνεται ότι:

α. ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλει τις δαπάνες 
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης 
της ενίσχυσης,

β. το αντίστοιχο τμήμα του έργου (φυσικό αντικεί−
μενο) έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής/έγκρισης και 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί,

γ. οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,
δ. η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το 

εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και
ε. έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την 

αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από 
άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από 
άλλη προγραμματική περίοδο.

Στην περίπτωση που σύμφωνα με τους κανόνες του 
εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται η 
δυνατότητα προκαταβολής, η Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ., όταν λει−
τουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, διενεργεί 
διοικητική επαλήθευση στην αίτηση του δικαιούχου 
(επενδυτή), με την οποία επιβεβαιώνονται σωρευτικά 
ότι:

(α) προσκομίζεται τουλάχιστον ισόποση εγγυητική 
επιστολή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα,

(β) καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται 

από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
επενδυτικού σχεδίου/ της επιχορήγησης και δικαιολο−
γούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας το αργότερο τρία έτη 
μετά το έτος καταβολής της προκαταβολής, 

(γ) τηρούνται τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου καθε−
στώτος ενίσχυσης.

4. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης καταβολής 
της δημόσιας συνεισφοράς.

5. Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της 
δικαιούμενης δημόσιας συνεισφοράς που ορίζεται στην 
απόφαση καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς, με την 
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν, το συ−
ντομότερο δυνατό και πλήρως, το συνολικό ποσό της 
δημόσιας συνεισφοράς.

7. Τηρεί αρχεία στο Ο.Π.Σ. για τις διοικητικές και επι−
τόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για 
την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργού−
νται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν 
και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και κα−
θορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 
προς επαλήθευση.

8. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού 
ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος 
και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή 
του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοι−
χες λογιστικές εγγραφές στο Ο.Π.Σ. και ενημερώνο−
ντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις 
που απαιτείται ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζει τις διαδικασίες της 
ανάκτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 
Δ` της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 απόφασης 
συστήματος διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 540 Β΄), όπως ισχύει.

9. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στις 
αρμόδιες διαχειριστικές αρχές των τεκμηριωμένων απα−
ντήσεων της στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.

10. Καταχωρεί τα απαιτούμενα από το Σύστημα Δι−
αχείρισης και Ελέγχου στοιχεία παρακολούθησης της 
εκτέλεσης των πράξεων στο Ο.Π.Σ. και έχει την ευθύ−
νη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των 
στοιχείων που καταχωρεί. 

11. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που 
έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, την πορεία των πράξεων 
που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την 
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Παρέχει στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές και την 
Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που 
πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πρά−
ξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

13. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
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με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 90 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμ−
βουλίου της 11.7.2006, σύμφωνα με τους κανόνες του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

14. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ−
λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότη−
ση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαιτούμε−
νων πιστώσεων για την υλοποίηση των πράξεων.

Γ. Η Μονάδα Γ΄ − Διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 
των δράσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολο−
γικής ανάπτυξης και της καινοτομίας είναι υπεύθυνη 
για τα ακόλουθα:

1. Συντάσσει πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής υποστή−
ριξης της εφαρμογής πράξεων και το υποβάλλει στην 
αρμόδια διαχειριστική αρχή.

2. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες 
και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε−
χνολογίας, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο 
πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτι−
κούς και ποιοτικούς στόχους.

3. Στις περιπτώσεις που η ΕΥΔΕ−ΕΤΑΚ είναι δικαιούχος 
πράξεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στο πλαίσιο επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων πράξεων 
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, ασκεί τις σχετι−
κές αρμοδιότητες. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πράξεις 
αυτές μεριμνά ιδίως για:

α) την υποβολή των τεχνικών δελτίων και των συνο−
δευτικών εγγράφων στην αρμόδια διαχειριστική αρχή 
για την ένταξη ή την τροποποίησή της,

β) την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ−
σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων,

γ) την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προ−
κηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων 
κλπ),

δ) τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου των πράξεων,

ε) την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού 
αντικειμένου των πράξεων,

στ) την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών 
προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες,

ζ) την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που 
έχουν σχέση με την πράξη,

η) την παροχή προς τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές 
όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για 
την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυ−
σικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και

θ) την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε−
κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη−
τας των πληροφοριών με το Ο.Π.Σ. 

5. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που 
αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα διοι−
κητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκ−
παίδευσης του προσωπικού.

6. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που 
αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, 
στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση 
του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
της Ειδικής Υπηρεσίας.

7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας 

και ευθύνεται για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση 
των εγγράφων.

8. Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας στην οποία 
συγκεντρώνονται μελέτες, έρευνες, βιβλία, περιοδικά, 
νομοθεσία και κανονισμοί που αφορούν στο αντικείμενο 
της Υπηρεσίας.

9. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο Ο.Π.Σ., το 
οποίο σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ο.Π.Σ. της Εθνι−
κής Αρχής Συντονισμού έχει την ευθύνη για την ορθή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Ο.Π.Σ. στην Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ., 
και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους 
δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. 

Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προ−
σωπικό της Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. για τη λειτουργία του εξο−
πλισμού και του λογισμικού.

Μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Υπη−
ρεσίας.

10. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

Άρθρο 4

Προσωπικό

1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς 
της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 
3614/2007. 

2. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
τριάντα άτομα τα οποία ανά κατηγορία είναι:

(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 
23 άτομα,

(β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 2 άτο−
μα και

(γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 5 
άτομα.

4. Μετά το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 15137/30−7−2008 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540 Β΄) προστίθεται 
άρθρο 6 ως εξής: 

«Άρθρο 6»

Πληρωμές

Η διενέργεια των πληρωμών της Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ. προς 
τους δικαιούχους και αναδόχους πράξεων και έργων 
εκτελείται μέσω της Συλλογικής Απόφασης του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γ.Γ.Ε.Τ. 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις που τον 
διέπουν και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 
υπ’ αριθμ. 5439/14−05−1985 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 298 Β΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όπου στην ως άνω 
απόφαση αναφέρεται «υπηρεσιακή μονάδα της Γ.Γ.Ε.Τ.» 
νοείται και «Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο−
τομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ.)».
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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 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(7)

    Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΗ Ο.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68897/6272/ΠΟ6/5/00062/Ε/
25−08−2010/Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέ−
ως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με την από 03/08/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΗ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση 
βιοτεχνίας παραγωγής άρτου, αρτοπαρασκευασμάτων 

& ειδών ζαχαροπλαστικής, στο Δ.Δ. Μοσχοχωρίου, του 
Δήμου Γοργοποτάμου, του Νομού Φθιώτιδας, με τους 
εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ 
και ενενήντα τριών λεπτών (280.430,93) €.

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (162.649,94) 
€, που αποτελεί ποσοστό 58% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ 
και ενενήντα εννέα λεπτών (117.780,99) €, που αποτελεί 
ποσοστό 42% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

δ) Ορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
η: 28−07−2010.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή της επιχορήγησης ποσού των εκατόν δέκα επτά 
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα εννέα 
λεπτών (117.780,99) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
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