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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)
Αριθμ. 2/16822/0022
Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών των Γνωμοδο−
τικών Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Περιφερει−
ών της χώρας καθώς και των μελών των Οργάνων
Ελέγχου των επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3299/2004.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
‘’Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 του νόμου 3205/2003 όπως αντικατα−
στάθηκε από το όρθρο 7 του νόμου 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ.
40/Α΄/15−3−2010) και ειδικότερα τις παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του νόμου 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτι−
κών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την
Περιφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−04), όπως
ισχύει, και ειδικότερα τις παραγράφους 15, 16, 17 και 18
του άρθρου 7 καθώς και τις παραγράφους 2(ιη), 6 και
7 του άρθρου 12 αυτού.
3. Τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 1 του νόμου 3908/2011
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 8Α΄/
1.2.2011).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978
(ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το όρθρο 8 του
Ν. 2129/1993 (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−
7−2000).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/τ. Α΄/
5−11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/τ. Α΄/15−4−2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.
Α΄/6−5−2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/τ. Α΄/16−6−2010) και 96/2010
(Φ.Ε.Κ. 170/τ. Α΄/28−9−2010).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/7−10−2010).
11. Την υπ’ αριθμ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/2009) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη.
12. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β΄/14−10−
2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας».
13. Την υπ’ αριθμ. 2/8781/0022/7−2−2007 (Φ.Ε.Κ. 70/
τ. ΥΟΔΔ/23−2−2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των
μελών και των εισηγητών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης και των Περιφερειών της χώρας καθώς
και των μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004».
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14. Την ιδιαίτερη σημασία των Γνωμοδοτικών Επιτρο−
πών και των λοιπών Οργάνων αξιολόγησης και ελέγ−
χου των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα
κινήτρων που δημιουργούνται από τους επενδυτικούς
νόμους για την οικονομία της χώρας.
15. Το αρ. 9925/4.3.2011 σημείωμα της Γενικής Διεύθυν−
σης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημιώσεις μελών και γραμματέων
Γνωμοδοτικών Επιτροπών
Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση,
1. Εκατό (100 €) ευρώ για τον πρόεδρο και εβδομήντα
πέντε (75 €) ευρώ για τα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώματος
ψήφου,
α. της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουρ−
γείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
που ορίζεται στο άρθρο 7, παραγρ. 15, περίπτωση α,
του Ν. 3299/2004.
β. Των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της Γενικής Γραμμα−
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας που ορίζονται στο άρθρο 7
παρ. 15, περίπτωση β(i και ii) του Ν.3299/2004.
2. Ογδόντα (80 €) ευρώ για τον Πρόεδρο και εξήντα (60
€) ευρώ για τα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου,
της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμό−
νων της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης του Υπουρ−
γείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
που ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 15, περίπτωση ε του
Ν. 3299/2004.
3. Εξήντα (60 €) ευρώ, για τους γραμματείς και τους
αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς των Γνωμοδοτικών
επιτροπών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Πενήντα (50 €) ευρώ, για τους γραμματείς και τους
αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς της Ειδικής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Ογδόντα (80 €) ευρώ για τον πρόεδρο και εξήντα
(60 €) ευρώ για τα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώματος ψή−
φου, των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών και
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Νομού Δωδεκανήσου
που ορίζονται στο άρθρο 7, παραγρ. 15, περίπτωση γ΄
του Ν. 3299/2004.
6. Εξήντα (60 €) ευρώ για τον Πρόεδρο, και πενήντα
(50 €) ευρώ για τα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώματος ψή−
φου,
α. Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΕΟΜΜΕΧ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 6 του
Ν. 3299/2004.
β. Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αγροτικής Τρά−
πεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 3299/2004.
7. Πενήντα (50 €) ευρώ, για τους γραμματείς και τους
αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς των Γνωμοδοτικών
επιτροπών της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
8. Σαράντα (40 €) ευρώ, για τους γραμματείς και τους
αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς των Γνωμοδοτικών
επιτροπών της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Αποζημιώσεις αξιολογητών (Εισηγητές)
Γνωμοδοτικών Επιτροπών
Ορίζεται αποζημίωση, ανά έλεγχο,
1. α. Εβδομήντα πέντε (75 €) ευρώ, ανά αξιολογούμενο
θέμα που αφορά νέο αίτημα υπαγωγής επενδυτικού
σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, σύμφωνα
με την παράγραφο 8, όπως ισχύει, του άρθρου 7 του
νόμου αυτού, πλην των αναβολών, ή προκειμένου περί
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την
ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήματα), τριάντα
επτά (37 €) ευρώ ανά αξιολογούμενο θέμα, πλην των
αναβολών, στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του
Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.
β. Εβδομήντα πέντε (75 €) ευρώ, ανά αξιολογούμενο
θέμα, που αφορά νέο αίτημα υπαγωγής επενδυτικού
σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, σύμφωνα
με την παράγραφο 8, όπως ισχύει, του άρθρου 7 του
νόμου αυτού, πλην των αναβολών, στις Γνωμοδοτικές
Επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ.
15, περίπτωση β (i και ii) του Ν. 3299/2004.
γ. Εξήντα (60 €) ευρώ, ανά αξιολογούμενο θέμα, που
αφορά νέο αίτημα υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις
διατάξεις του νόμου 3299/2004, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 8, όπως ισχύει, του άρθρου 7 του νόμου αυτού,
πλην των αναβολών στην Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης
που ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 15, περίπτωση ε του
Ν. 3200/2004.
δ. Εξήντα (60 €) ευρώ, ανά αξιολογούμενο θέμα που
αφορά νέο αίτημα υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις
διατάξεις του νόμου 3299/2004, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 8, όπως ισχύει, του άρθρου 7 του νόμου αυτού,
πλην των αναβολών, στις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές
Επιτροπές και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Νομού
Δωδεκανήσου που ορίζονται στο άρθρο 7, παραγρ. 15,
περίπτωση γ του Ν. 3299/2004.
2. α. Τριάντα (30 €) ευρώ, ανά αξιολογούμενο θέμα,
για τους αξιολογητές θεμάτων ολοκλήρωσης και πιστο−
ποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων
καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και
επιστροφής ενισχύσεων, στην Κεντρική Γνωμοδοτική
Επιτροπή και στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β. Τριάντα (30 €) ευρώ, ανά αξιολογούμενο θέμα, σε
όλες τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης, πλην των οριζόμενων στην πε−
ρίπτωση α της παραγράφου αυτής, για τους αξιολο−
γητές θεμάτων τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής,
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας επενδύσεων, μεταβίβασης επιχειρήσεων
καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής
και επιστροφής ενισχύσεων σε επενδύσεις που υπή−
χθησαν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 ή στους προ−
γενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7, παράγραφο 15, περίπτωση δ
του Ν. 3299/2004.
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Άρθρο 3
Αποζημιώσεις μελών Οργάνων ελέγχου επενδύσεων
Ορίζεται αποζημίωση, ανά έλεγχο,
1. Σαράντα πέντε (45 €) ευρώ για κάθε μέλος των
Οργάνων Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (Κεντρικά Όργανα Ελέγχου
και Ειδικά Όργανα Ελέγχου) που προβλέπονται στις περ.
α΄ και β΄ της παρ. 17 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 για
επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των Διοικη−
τικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Τριάντα πέντε (35 €) ευρώ για κάθε μέλος των
Οργάνων Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (Κεντρικά Όργανα Ελέγχου
και Ειδικά Όργανα Ελέγχου) που προβλέπονται στις περ.
α΄ και β΄ της παρ. 17 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 για
επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός των Διοικη−
τικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και για τα
μέλη των οργάνων ελέγχου των Περιφερειών (Περιφε−
ρειακά Όργανα Ελέγχου) που προβλέπονται στην περ.
γ΄’ της παρ. 17 του άρθρου 7 του νόμου αυτού και της
Α.Τ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 7
του Ν. 3299/2004.
Άρθρο 4
1. Οι αποζημιώσεις που ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και
3 της παρούσης απόφασης δεν μπορούν να είναι κατά
μήνα, μεγαλύτερες από τετρακόσια (400 €) ευρώ για
τον Πρόεδρο των Γνωμοδοτικών Επιτροπών και από
τριακόσια (300 €) ευρώ για τα μέλη, τους εισηγητές−
αξιολογητές και τους γραμματείς των γνωμοδοτικών
Επιτροπών και τα μέλη των Οργάνων Ελέγχου των
Επενδύσεων.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προ−
κύπτει πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων ύψους περίπου
455.000 €.
3. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση
στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ίση με το
8ο/οο των ετήσιων πιστώσεων για καταβολή ενισχύ−
σεων του νόμου 3299/2004 (άρθρο 7 παρ. 18) και 4ο/οο
των ετήσιων πιστώσεων για καταβολή ενισχύσεων των
νόμων 1161/1981, 1262/82, 1682/87, 1892/90 και 2601/98 σύμ−
φωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 22, εδάφιο α του
Ν. 2601/98.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ανατρέχει ένα έτος
πριν τη δημοσίευσή της οπότε και παύει να ισχύει η υπ’
αριθμ. 2/8781/0022/7−2−2007 (Φ.Ε.Κ. 70/τ. Β΄/23−2−2007)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών και των
εισηγητών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης
και των Περιφερειών της χώρας καθώς και των μελών
των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3299/2004».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2011
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Αριθμ. 2/31766/0022
Καθορισμός αποδοχών και αποζημίωσης για υπερωρι−
ακή απασχόληση των ειδικών συμβούλων, ειδικών
συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών για την
επικουρία του Προέδρου του Οργανισμού Κτηματο−
λογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του
Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Οργανισμός Κτηματολογί−
ου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες
σχετικές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3882/2010 «Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών κ.λπ. − Τροποποί−
ηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατονομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄
221).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τρο−
ποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Την 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ο.Κ.Χ.Ε. (σχετικός κωδικός 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ), το ετήσιο ύψος, της
οποίας ανέρχεται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ
(€ 72.000,00), περίπου, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις αποδοχές και την πάγια αποζημί−
ωση χωρίς ωράριο εργασίας των ειδικών συμβούλων,
ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών για
την επικουρία του Προέδρου του Οργανισμού Κτηματο−
λογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ως εξής:
Α. Βασικός μισθός ως ακολούθως:
Ειδικοί σύμβουλοι:

χίλια τετρακόσια ευρώ
(€ 1.400,00)
Επιστημονικοί συνεργάτες: χίλια τριακόσια ευρώ
(€ 1.300,00)
Ειδικοί συνεργάτες:
χίλια διακόσια ευρώ
(€ 1.200,00)
Β. Πάγια μηνιαία αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας,
που ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (€ 100,00).
2. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αυτής αρχίζει από
την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)

Αριθμ. 493/0056
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου του φορέα: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ (ΕΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στα Διαρθρωτικά
Ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
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 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
Α΄ 40).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α΄ 65).
6. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν.
3614/2007)».
7. 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−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
8. Την αριθμ. 2/67009/0004/11−10−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1668)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ−
θύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Άρθρο 2
στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ).
9. Την αριθμ. 2/39050/0022/8−7−2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και
ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007»
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/15−7−08).
10. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09:2009).
11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2011.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1360,24 € 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΄).
13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 442/20−04−2011 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχου και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 442/20−04−2011 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως
30/06/2012, αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: Ενδιάμε−
ση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, σε
δείγμα πράξεων και των δύο Διαρθρωτικών Ταμείων,
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ.
Ν 179471, 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
Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.
− ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Σ 261285, 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
Πληροφορικής, ως μέλος.
− ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ
810261, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ως μέλος.
− ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ξ
387878, υπάλληλος της 20ης Δ/νσης «Προϋπολογισμού»
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: α) στις 20/07/2011,
μετάβαση ελεγκτικής ομάδας στο Ηράκλειο Κρήτης,
β) από 21/07/2011 μέχρι και 29/07/2011, έλεγχος στην ΕΔΑ
Περιφέρειας Κρήτης και γ) στις 30/07/2011 επιστροφή
στην Αθήνα. Στις 23/07 και 24/07/2011, η ελεγκτική ομάδα
θα παραμείνει στο Ηράκλειο Κρήτης, δικαιούμενη των
εξόδων διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του ανωτέρω φορέα σύμφωνα
με τις Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 9 του προοιμίου απόφαση, όπως τροποποιείται με
τους υπό στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου, Νόμους.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 10 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.).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθ. 494/0056
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΔΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα
διαρθρωτικά ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
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΄ 240).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
Α΄ 40).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α΄ 65).
6. 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)».
7. 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−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).
8. Την αριθμ. 2/67009/0004/11−10−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1668)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ−
θύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Άρθρο 2
στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ).
9. Την αριθμ. 2/39050/0022/8−7−2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
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αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και
ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007».
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/15−7−08).
10. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009).
11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2011.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.554,56 € 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΄).
13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 442/20−04−2011 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχου και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 442/20−04−2011 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως
30/06/2012, αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, σε
δείγμα πράξεων και των τριών διαρθρωτικών ταμεί−
ων, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Ν 196306, 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
Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Π 046416, 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, ως
μέλος.
− ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Φ 355006, 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
Δημοσιονομικών, ως μέλος.
− ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 507067, 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 μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: α) στις 18/07/2011
μετάβαση της ελεγκτικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη,
β) από 19/07 έως και 28/07/2011 έλεγχος στην Ενδιάμεση
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Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στη
Θεσσαλονίκη και γ) στις 28/07/2011 μετά το πέρας του
ελέγχου επιστροφή στην Αθήνα. Την 23 και 24/7/2011
η ελεγκτική ομάδα θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη,
δικαιούμενη ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων δια−
νυκτέρευσης.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα σύμφωνα
με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 9 του προοιμίου απόφαση, όπως τροποποιείται με
τους υπό στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου Νόμους.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 10 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, 16 Ιουνίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(2)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την αριθμ. 24794/49/1−06−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/39, τις διατά−
ξεις του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000, τις διατάξεις της
κοινής υπουργικής απόφασης 1097083/1275/Α0006/17−
10−2001 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε θέ−
ματα εποπτείας ιδρυμάτων & Κληροδοτημάτων», και τις
διατάξεις των άρθρων 6 και 280 § 1 του Ν. 3852/2010, το
αριθμ. 4009 (75241/10)/30−03−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, εγκρίνεται ο διορισμός του Προέδρου
της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας Αθανασίου Κα−
ρακώστα του Στέργιου, με αριθμό Α.Τ. Ξ 653388,γου−
νοποιού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του
κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Γεωργίου &
Θεολογίας Τζώνου».
Η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη.
Με την αριθμ. 24795/50/ 1−06−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/39,τις διατάξεις του άρθρου
4 § 1 του Β.Δ. 10/24−05−1958 (ΦΕΚ 276/τ. Α΄/21−12−1959) με
το οποίο κυρώθηκε ο Οργανισμός του Ιδρύματος, τις
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000, τις διατάξεις
της κοινής υπουργικής απόφασης 1097083/1275/Α0006/17−
10−2001 των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε
θέματα εποπτείας ιδρυμάτων & Κληροδοτημάτων»,και
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 § 1 του Ν.3852/2010,
το αριθμ. 4009 (75241/10)/30−03−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, εγκρίνεται ο διορισμός του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας Αθανασίου Καρακώ−
στα του Στέργιου, με αριθμό Α.Τ. Ξ 653388, γουνοποιού,
ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του κοινωφελούς
ιδρύματος με την επωνυμία «Δημητρίου & Θεολογίας
Τσιστοπούλου του γένους Κουκουλίδου» με έδρα την
πόλη της Σιάτιστας Κοζάνης.
Η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την αριθμ. 10462/2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θρά−
κης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ΑΝ
2039/1939 (ΦΕΚ 455/24−10−1939 τ. Α΄), το άρθρο 17 του
Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α΄/28−12−2000), την με αριθμ.
1044670/2002/23−5−2002 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομικών (ΦΕΚ 673 Β΄) «Περί μεταβίβασης Αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε
θέματα εποπτείας εκκαθάρισης Ιδρυμάτων και Κλη−
ροδοτημάτων», την αριθμ. 1097082/1274/Α0006/17−10−01
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ
1425Β΄/22−10−2001) «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα εποπτεί−
ας Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων», τις διατάξεις του
άρθρου 280 παρ. VI του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του με αριθμ.
142/23−12−2010 Π.Δ. «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ. Α΄/27−12−
2010), το άρθρο 5 του από 14−1−1999 Π.Δ. (ΦΕΚ 36/τ. B΄/26−
1−1999) περί έγκρισης της σύστασης και κύρωσης του
οργανισμού του Ιδρύματος, εγκρίνεται ο διορισμός στο
Δ.Σ. του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ» του Αλέξανδρου Χαΐτογλου
του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 181444, ως νέου μέλους του
Δ.Σ. του Ιδρύματος, σε αντικατάσταση του Αγγέλου
Παπαϊωάννου.
Με την αριθμ. 15760/27968/2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του
ΑΝ 2039/1939 (ΦΕΚ 455/24−10−1939 τ. Α΄), το άρθρο 17
του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α΄/28−12−2000), την με αριθμ.
1044670/2002/23−5−2002 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομικών (ΦΕΚ 673 Β΄) «Περί μεταβίβασης Αρμοδιοτή−
των του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα επο−
πτείας εκκαθάρισης Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων»,
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την αριθμ. 1097082/1274/Α0006/17−10−01 κοινή απόφαση
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1425Β΄/22−10−2001)
«Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οι−
κονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας σε θέματα εποπτείας Ιδρυμάτων
και Κληροδοτημάτων», τις διατάξεις του άρθρου 280
παρ. VI του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης», τις διατάξεις του με αριθμ. 142/23−12−2010
Π.Δ. «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
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κεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ. Α΄/27−12−2010), το άρθρο
4 του από 23−7−1994 Π.Δ. (ΦΕΚ 609/τ. Β΄/8−8−1994) περί
έγκρισης της σύστασης και κύρωσης του οργανισμού
του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟ−
ΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ», εγκρίνεται ο διορισμός στο Δ.Σ. του
Ιδρύματος, του Ευάγγελου Μπαλάσκα του Δημητρίου
(Α.Τ. Ξ 892482), Δημάρχου του Δήμου Κιλκίς, σε αντικα−
τάσταση του απελθόντος Δημάρχου Κιλκίς.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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