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ΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». .......................................................
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26371/2012
(1)
Κατάργηση της Νέας Συνδρομητικής Τηλεόρασης Α.Ε.
ως αυτοτελούς νομικού προσώπου και συγχώνευσή
της με την «ΕΡΤ−Α.Ε.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση−
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011 «Τρο−
ποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσί−
ου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική
εξυγίανση κ.λ.π.» (Α΄ 180).

3. Του άρθρου 13 του ν. 2644/1998 «Για την παροχή
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρε−
σιών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 233).
4. Του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
5. Του άρθρου έκτου παρ. 4 του ν. 3839/2010 «Σύστημα
επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντι−
κειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 51).
6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
7. Του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 112 – Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 122),
όπως ισχύει.
8. Των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγο−
μένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών
θεμάτων» (Α΄ 178).
9. Του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
10. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
11. Του π.δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
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ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με−
τονομασίας του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας 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 Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής» (Α΄ 213),
12. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221) όπως
ισχύει.
13. Του π.δ. 284/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 218) όπως ισχύει.
14. Του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 144).
15. Της υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών
Κεδίκογλου» (Β΄ 2116).
16. Της υπ’ αριθμ. 6139/Ε/17.3.2000 απόφασης «Σύσταση
της Εταιρείας του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 2644/1998» (Β΄
345), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ.
3633/Ε/14.2.2002 όμοια «Τροποποίηση του καταστατικού
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΑ ΣΥΝΔΡΟ−
ΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”»
(Β΄ 169).
ΙΙ. Τα υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/460/22.6.2012, 4376/3.10.2011 και
4918/16.11.2012 έγγραφα της «ΕΡΤ ΑΕ».
ΙΙΙ. Το γεγονός ότι η κατάργηση του εν λόγω νομικού
προσώπου πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:
α) Η «Νέα Συνδρομητική Τηλεόραση Ανώνυμη Εται−
ρεία Ανάπτυξης Συνδρομητικών και Οπτικοακουστι−
κών Υπηρεσιών» είναι κατά 100% θυγατρική της «ΕΡΤ
Α.Ε.».
β) Η καταργούμενη εταιρεία επιδιώκει παρεμφερείς
σκοπούς με αυτούς της «ΕΡΤ−Α.Ε.» η οποία δύναται να
τους υλοποιήσει αποτελεσματικότερα.
γ) Η καταργούμενη ανώνυμη εταιρεία είναι στην
πράξη αδρανής, καθώς δεν είχε οποιαδήποτε δρα−
στηριότητα κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη,
το δε ενεργητικό της αποτελείται μόνο από το κε−
φάλαιό της.
δ) με την χρήση των υφιστάμενων οργανωτικών δο−
μών της «ΕΡΤ−Α.Ε.» θα επιτευχθεί εξορθολογισμός του
κόστους λειτουργίας για το Ελληνικό Δημόσιο.
IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επω−
νυμία «ΝΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑ−
ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που συστήθηκε με τις ανωτέ−
ρω διατάξεις, καταργείται από 31.12.2012 ως αυτοτελές
νομικό πρόσωπο. Η ασκούμενη δραστηριότητα και ο
επιδιωκόμενος σκοπός του μεταφέρεται και ανατίθεται
εφεξής στην «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση – Ανώ−
νυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)».

Β. Η περιουσία, τα πάσης φύσέως περιουσιακά δι−
καιώματα, ο εξοπλισμός και τα πάσης φύσέως αρχεία
του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται
αυτοδίκαια χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου στην
«ΕΡΤ−Α.Ε.», που καθίστανται συγχρόνως διάδοχος των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 667/Β΄) «Eκκαθάριση
του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμε−
τώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση
των πόρων του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),
όπως ισχύει.
β) Του Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπη−
ρεσιών οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα»
(ΦΕΚ 206/Α΄).
γ) Του Ν.Δ. 2957/1954 «Περί δημοσίων επενδύσεων…»
(ΦΕΚ 186/Α΄), όπως ισχύει,
δ) Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄) και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄)
ε) Της από 29/8/07 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους
πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ 205/Α΄), όπως κυρώ−
θηκε με το Ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του Ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78/Α΄).
στ) Του Ν.Δ. 1265/72 «Περί ελέγχου των δαπανών του
κράτους, των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κλπ» (ΦΕΚ 197/Α΄).
ζ) Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημόσιου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α΄).
η) Του Π.Δ. 227/2007 «Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού
Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α)»
(ΦΕΚ 259/Α΄).
θ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α΄).
ι) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής…» (ΦΕΚ 213/Α΄).
κ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 55
του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄) και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λ) Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ 147/Α΄).
μ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
ν) Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως ισχύει.
ξ) Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2) Την υπ’ αριθμ. 16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Eκκα−
θάριση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία “Ειδικό Ταμείο
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)” και διά−
θεση των πόρων του» (ΦΕΚ 667/Β΄).
3) Την υπ’ αριθμ. οικ./5285/Α32/31.8.2007 κοινή απόφαση
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Οριο−
θέτηση περιοχών για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές
των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Εύβοιας, Αττικής και Αιτωλοακαρνανίας»
(ΦΕΚ 1744/Β΄).
4) Την υπ’ αριθμ. οικ/5645/Α32/12.9.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζη−
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου
και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των νομών Αχαΐας,
Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής» (ΦΕΚ
1845/Β΄).
5) Την υπ’ αριθμ. οικ.6374/Α32/10.10.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για αποκατά−
σταση ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου,
Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών
Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας,
Αχαΐας, Λάρισας, Άρτας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Θεσπρω−
τίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αττικής»
(ΦΕΚ 2024/Β΄).
6) Την υπ’ αριθμ. 55277/ΔΕ−9877/16.12.2011 κοινή από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων
με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του
επόμενου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 2853/Β΄).
7) Την εγκύκλιο Οδηγιών κατάρτισης και χρηματοδό−
τησης του ΠΔΕ 2012.
8) Την ανάγκη εκτέλεσης νέων έργων αποκατάστασης
και ανασυγκρότησης στις περιοχές που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του έτους 2007 προκει−
μένου τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα του ΕΤΑΕΑ να
διατεθούν για την υλοποίηση των σκοπών των δωρεών.
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9) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το εισαγωγικό εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 (ΦΕΚ 667/Β΄) κοινής απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Εκκαθάριση
του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία “Ειδικό Ταμείο Αντιμετώ−
πισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των
πόρων του», από « Μετά την κατάργηση του ΕΤΑΕΑ, έως
…ως εξής» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Μετά την κατάργηση του ΕΤΑΕΑ, συνεχίζεται η χρη−
ματοδότηση των έργων που είχαν εγκριθεί και είχαν
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
και εντάσσονται νέα έργα αποκατάστασης και ανασυ−
γκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές
του καλοκαιριού του 2007».
Στο τέλος του ανωτέρω εδαφίου προστίθενται εδάφια
ως ακολούθως:
«1. Προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ υπο−
βάλλονται από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτι−
κής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος για τις περιοχές
που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από τις πυρκαγιές
του καλοκαιριού του 2007, βάσει των υπ’ αριθμ. υπ’
αριθμ. οικ./5285/Α32/31.8.2007 (ΦΕΚ 1744/Β΄), οικ/5645/
Α32/12.9.2007 (ΦΕΚ 1845/Β΄), οικ.6374/Α32/10.10.2007 (ΦΕΚ
2024/Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
2. Το ανώτατο ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν
ανά Περιφέρεια για νέα έργα από το 2013 και εφεξής
καθορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΥΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθώς και τις δωρεές ειδικού σκοπού, ως εξής:
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: εικοσιτέσσερα εκα−
τομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ. (24.700.000,00 €).
• Περιφέρεια Πελοποννήσου δεκαπέντε εκατομμύρια
οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (15.800.000,00€).
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επτά εκατομμύρια
ευρώ (7.000.000, 00€).
Οι ετήσιες πιστώσεις των έργων αποτελούν δέσμευ−
ση και είναι καθ’ υπέρβαση του Ορίου Πιστώσεων του
εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, καθόσον αποτελούν έσοδο
από δωρεές ιδιωτών.
3. Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους ΟΤΑ α΄ βαθ−
μού στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της αντίστοιχης Περιφέρειας, εντός τριών μηνών από
την έκδοση της παρούσης απόφασης και αφορούν το
ΠΔΕ του έτους 2013 και εφεξής.
Τα προς ένταξη νέα έργα θα πρέπει:
• να αφορούν έργα αποκατάστασης και ανασυγκρό−
τησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του
Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007,
• να μην χρηματοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους,
• να εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δρά−
σεις Αναπτυξιακών Σχεδίων των Περιφερειών των πλη−
γεισών περιοχών,
• να είναι συμβατά με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτι−
κές αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τους
κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις,
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• να αποδεικνύεται η αρτιότητα, η λειτουργικότητα
ή και η συμπληρωματικότητά τους με άλλα έργα που
υλοποιούνται στην πληγείσα περιοχή,
• να είναι ώριμα για την άμεση υλοποίησή τους (π.χ.
μελέτες, αδειοδοτήσεις).
4. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
αντίστοιχης Περιφέρειας ελέγχει τις υποβληθείσες προ−
τάσεις ως προς τους προαπαιτούμενους όρους και τις
παραπέμπει για την αξιολόγησή τους σε τριμελή Επι−
τροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί σε εκάστη των
εν λόγω Περιφερειών με απόφαση του Περιφερειάρχη,
5. Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από
δύο στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και
από ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η Επιτροπή
πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της ένα μήνα μετά
την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή
εισηγείται τα προς έγκριση νέα έργα στον Περιφερει−
άρχη ο οποίος και αποφασίζει τα προτεινόμενα προς
ένταξη έργα.
6. Ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τις προτάσεις για
ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε−
ων (ΠΔΕ), μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις της τριμελούς
Επιτροπής, στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΑΥΜΔ), σύμφωνα με
την διαδικασία που ορίζεται στην εγκύκλιο οδηγιών
κατάρτισης ΠΔΕ που εκδίδεται κατ’ έτος. Οι προτάσεις
αυτές κοινοποιούνται και στις Διευθύνσεις Δ/24 και Κοι−
νωνικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών.
Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ
εντάσσει τα έργα σε Συλλογικές Αποφάσεις Έργων
Περιφερειών που έγιναν ειδικά για τις πυρόπληκτες
περιοχές.
7. Οι αναφερόμενες προθεσμίες αξιολόγησης των
προτάσεων και υποβολής τους στο ΠΔΕ ισχύουν για
το έτος 2013. Στα επόμενα έτη η προθεσμία υποβολής
των προτάσεων στο ΠΔΕ καθώς και οι σχετικές λεπτο−
μέρειες εφαρμογής, μετά την αξιολόγησή τους από την
Περιφέρεια, θα ορίζονται σύμφωνα με τις εγκυκλίους
κατάρτισης του ΠΔΕ, που εκδίδονται κατ’ έτος από τη
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ.
8. Η χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων και των νέων
έργων θα εξακολουθήσει να γίνεται με την διαδικασία
της συνεισφοράς τρίτων μέσω ΠΔΕ. Η εκταμίευση των
ταμειακών υπολοίπων του καταργηθέντος ΕΤΑΕΑ, για
την χρηματοδότηση των έργων ακολουθεί την διαδικα−
σία που περιγράφεται στις παραγράφους α) έως και στ)
του άρθρου 2 της εν θέματι τροποποιούμενης κοινής
υπουργικής απόφασης».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 κοινής υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αριθμ. 1882/0051
(3)
*Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1854/0051/23−11−2012 από−
φασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου
για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε−
σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/27−10−2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (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).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα
15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακι−
νήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
11. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 487/09−05−2012
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην υπ’ αριθμ. 501/02−08−2012 συνεδρίαση Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012
εώς 30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε της υπ’ αριθμ. 1854/0051/23−11−2012
απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου
για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δι−
αχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και αντικαθιστούμε την
παράγραφο 3 ως εξής:
«3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 20/12/2012 έως
και τις 21/12/2012, από τις 08/01/2013 έως και 11/01/2013
και στις 14/01/2013 στην Αθήνα».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 552/ΥΟΔΔ/5−12−2012.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 1901/0051
(4)
* Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/27−10−2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (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).
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7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα
15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακι−
νήσεων» (ΦΕΚ Β VI069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 874,44 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ −Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 487/09−05−2012
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην υπ’ αριθμ. 501/02−08−2012 συνεδρίαση Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012
έως 30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΠΑΓΚΡΗ−
ΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ/ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ − ΘΡΑΚΗ/ΕΤΠΑ, Π.Ε.Π.
ΑΤΤΙΚΗ/ΕΤΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
— ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Ν 032515, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.
— ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με
Α.Δ.Τ. ΑΖ 618546, υπάλληλος της ΥΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
— ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΗ 566660, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 12/12/2012 έως
τις 20/12/2012 στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ συμπεριλαμβανομένων των
ημερών μετακίνησης αναλυτικά ως εξής:
α) 12/12/2012 Μετακίνηση των ελεγκτών στο Ηράκλειο.
β) 13−14/12/2012 Έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου του φορέα «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) 17−19/12/2012 Έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου του φορέα «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ» και επιστροφή στην Αθήνα.
δ) 20/12/2012 Έλεγχος και επιστροφή στην Αθήνα.
Σημειώνεται ότι ο ελεγκτής Λιάπης Ευάγγελος στις
14/12/2012, μετά τον έλεγχο, θα επιστρέψει στην Αθήνα
και στις 16/12/2012 θα επιστρέψει στο Ηράκλειο για τις
ανάγκες του ελέγχου και επίσης στο ελεγκτή Μανωλα−
ράκη Κωνσταντίνο δεν θα καταβληθούν έξοδα διαμονής
και μετακίνησης.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του IX ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 552/ΥΟΔΔ/5−12−2012.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 1900/0051
(5)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα: «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/27−10−2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (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).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/27−
4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728.70 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 487/09−05−2012
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην υπ’ αριθμ. 501/02−08−2012 συνεδρίαση Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012
εώς 30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΣΥΝΕ−
ΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ» στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ/ΕΤΠΑ, Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ/ΕΤΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
— ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΤΑΜΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΠΕ 279628, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.
— ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 124032, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.
— ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Π 655605, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: α) 16/12/2012 μετάβα−
ση της ελεγκτικής ομάδας στα Χανιά, β) διενέργεια ελέγχου
17 έως και 21/12/2012 στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα στα
Χανιά και γ) 21/12/2012 επιστροφή της ελεγκτικής ομάδας.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με το υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου της απόφασης.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου της απόφασης.
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7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης
της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό
μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθω−
μένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 563/ΥΟΔΔ/17−12−2012.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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