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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 552 (1)
    Εξουσιοδότηση στην Ειδική Γραμματέα της Επιχειρησι−

ακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για υπογρα−
φή εγγράφων «Με εντολή Υπουργού».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/2000), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 229/Α΄/2009) περί καθορι−
σμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/6−5−2010 «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009, με το οποίο συστήνεται η Επιχειρησιακή 
Μονάδα Ανάπτυξης.

5. Του Π.Δ. 8/2011 (ΦΕΚ 16/16−2−2011) περί «Οργάνωσης 
της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο ‘‘Επιχειρησιακή Μο−
νάδα Ανάπτυξης’’ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη».

6. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/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 Θαλλασίων 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».

7. Του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α΄/2011) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

8. Το Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει−
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

9. Την υπ’ αριθμ. 751/28−2−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Διορισμός Ειδικού 
Γραμματέα στην Ειδική Υπηρεσία ‘‘Επιχειρησιακή Μο−
νάδα Ανάπτυξης’’ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας».

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην Ειδική Γραμματέα της Επιχειρησιακής Μονάδας 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» των παρακάτω πράξεων, 
εντολών και εγγράφων αρμοδιότητας της Επιχειρησια−
κής Μονάδας Ανάπτυξης.
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1. Την παροχή οδηγιών προς τις Διευθύνσεις και τα 
Τμήματα της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, 
για την διαμόρφωση και τον συντονισμό της δράσης 
της με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της Κυ−
βερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία της 
Μονάδας.

2. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα προς τους Υπηρε−
σιακούς παράγοντες της Μονάδας, που αποσκοπούν 
στην εκπόνηση, σχεδιασμό και προγραμματισμό των 
δράσεων της Μονάδας, μέσα στα πλαίσια υλοποίησης 
της Κυβερνητικής πολιτικής.

3. Τις απαντήσεις σε θέματα επανεξέτασης, ή αναφο−
ρές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων 
ή παραλείψεων των οργάνων της Επιχειρησιακής Μο−
νάδας Ανάπτυξης.

4. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών αρμοδιό−
τητάς της, εφόσον δεν είναι νομοθετικά − νομολογιακά 
λυμένα.

5. Τα έγγραφα με σκοπό την εξασφάλιση της συνερ−
γασίας και του συντονισμού με άλλα υπουργεία και 
λοιπούς φορείς και υπηρεσίες σε θέματα αρμοδιότητας 
της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης.

6. Την υπογραφή πράξεων, εντολών και εγγράφων 
όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Επιχειρη−
σιακής Μονάδας Ανάπτυξης, κατά το μέρος που αφο−
ρούν το προσωπικό, τις υπηρεσίες, τα θέματα και τις 
αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, 
όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 8/2011 (ΦΕΚ 16/16−2−2011) 
περί «Οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο 
‘‘Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης’’ του Υπουργείου Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη.

7. Την υπογραφή πράξεων, εντολών και εγγράφων της 
Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, κατά το μέρος 
που αφορούν τις αρμοδιότητες της εν λόγω Μονάδας, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 3908/2011 
(ΦΕΚ 8/Α΄/2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την 
Περιφερειακή Συνοχή».

8. Τα έγγραφα πάνω σε θέματα αρμοδιότητας Προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης, εφόσον συμπράττουν περισσό−
τερες Διευθύνσεις της αρμοδιότητάς της.

9. Τα θέματα προσωπικού και πράξεις που αφορούν σε 
θέματα κατάστασης προσωπικού, πλην Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης.

10. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επι−
τροπών και ομάδων εργασίας, αμοιβομένων ή μη, για 
θέματα αρμοδιότητάς της.

11. Τις πράξεις και τα έγγραφα για τη μετάβαση στο 
εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας όλων των υπαλλή−
λων, Τμηματαρχών και Διευθυντών της Επιχειρησιακής 
Μονάδας Ανάπτυξης, καθώς και την έγκριση των σχε−
τικών δαπανών.

12. Έγκριση πάσης φύσης δαπανών παροχής πιστώ−
σεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς 
και αναλήψεις δαπανών μέχρι του ποσού δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000,00 €).

13. Υπογραφή συμβάσεων μέχρι του ποσού δέκα χι−
λιάδων ευρώ (10.000,00 €).

14. Τις αποφάσεις χορήγησης κάθε είδους αδειών, 
με ή χωρίς αποδοχές, στο σύνολο των υπαλλήλων της 
Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Τα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντολή Υπουρ−
γού» από την Ειδική Γραμματέα και που αναφέρονται 
σε γενικότερης σημασίας θέματα, θα ανακοινώνονται 
σε αντίγραφο στο Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F

Αριθμ. Οικ. 19120/4195 (2)
      Ανασύσταση και Διεύρυνση του Μητρώου Αξιολογητών 

του ΕΦΕΠΑΕ για το Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007 − 2013».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας Υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/
22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/16.7.1986), 
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/716.6.1989) και π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α΄/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 
του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α΄/1995) «Σύσταση της Δ/νσης 
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 
147/Β΄/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, 
Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης 
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

4. Το 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 Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), άρθρο 1, πα−
ράγραφος 3. 

6. Το Π.Δ. 109/2011 Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του 
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 243/Α΄/11−11−2011).

7. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄/11−11−2011).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ13 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2740/Β΄/25−11−2011), «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
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9. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2−12−09 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Διορι−
σμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα στη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/
Υ.Ο.Δ.Δ./7−12−09).

10. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ−
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθμ. 
8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1965/24.9.2008).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007 − 2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. 46680/
ΕΥΣ6517/13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές 
υπουργικές αποφάσεις με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 
59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β΄/29.12.2008 και 
2652/Β΄/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/
Β΄/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β΄/2009), 
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2009), 45525/
ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β΄/2009) και 49448/
ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β΄/2009).

12. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την 
κατηγορία Πράξεων «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικό−
τητα», του θέματος προτεραιότητας 09 – «Άλλα μέτρα 
για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ».

13. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» και ιδίως τα άρ−
θρα 3, 4, 5, 6, 7, 17 και 19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
ράς (ΕΣΠΑ) 2007 − 2013 και άλλες διατάξεις». 

14. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), 
όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. 4226/1019Δ/14.4.2009 απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Δια−
χείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με 
το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/96 στον 
ΕΦΕΠΑΕ» 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α΄/97) «Όροι 
και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έρ−
γων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά 
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρο−
νται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και 
τεχνολογίας». 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α΄/1996), 
«Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους 
φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων 
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρο−
νται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και 
τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα 
καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.»

18. Την Υ.Α. με αριθμ. 2462/706/0020/03−05−2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 912/20−05−2011) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για 
την κατηγορία πράξεων «Νέα Καινοτομική Επιχειρη−
ματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των 
ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του 
ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουρ−
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ).

19. Το υπ’ αριθμ. 2761/496/Α2/20−05−2011 έγγραφο της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής της 
πράξης «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»».

20. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 5987/466/24−05−2011 (ΦΕΚ 1077/
Β΄/31−05−2011) Υ.Α. του Αν. Υπουργού Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Έγκριση του Οδηγού 
του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματι−
κότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρό−
γραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Οικ. 8803/741/19−07−2011 
(ΦΕΚ 1811/Β΄/11−08−2011) και 14703/3694/17−10−2011 (ΦΕΚ 
2580/Β΄/07−11−2011) Υ.Α. του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ισχύει. 

21. Τον εγκεκριμένο Οδηγό του προγράμματος «Νέα – 
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και ειδικότερα το κε−
φάλαιο 13, όπως ισχύει. 

22. Την σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Επιλογή 
ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων 
του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και 
με το Π.Δ. 98/96» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής, 
μεταξύ της ΕΥΔ−ΕΠΑΕ / ΥΠΑΑΝ και του ΕΦΕΠΑΕ και το 
υπ’ αριθμ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10−06−2010 έγγραφο της 
ΕΥΔ−ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση του Μητρώου Αξιολογη−
τών», όπως ισχύει.

23. Το υπ’ αριθμ. 5852/ΕΦΕΠΑΕ/1496/04−08−2010 έγ−
γραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα « Εγχειρίδιο (Manual) 
Διαδικασιών Αξιολόγησης Κρατικών Ενισχύσεων». 

24. Το υπ’ αριθμ. 7014/ΕΦΕΠΑΕ/1855/06−10−2010 έγγρα−
φο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Διαδικασίες Αξιολόγησης 
Κρατικών Ενισχύσεων / Αξιολογητές».

25. Την υπ’ αριθμ. 2436/ΔΒΕ/257/07−02−2006 Υ.Α. του 
Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Συγκρότηση Μητρώου 
Αξιολογητών – Διαδικασίες Εξέτασης και Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Σχεδίων από Αξιολογητές του Μητρώου 
Αξιολογητών του Ν. 3299/04», όπως ισχύει. 

26. Την υπ’ αριθμ. 11622/ΕΦΑ 2241/14−09−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1352/Β΄/28−09−2005) και την υπ’ αριθμ. 14986/ΕΦΑ/3469/
05−10−2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας με θέμα «Συγκρότηση Μητρώου Αξιολο−
γητών του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων 
για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύ−
γκλιση» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολο−
γίας» και την υπ’ αριθμ. 678/ΕΦΑ/130/17−01−2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με 
θέμα «Αναστολή ιδιότητας μέλους και ένταξη νέων με−
λών στο Μητρώο Αξιολογητών του Ν. 3299/2004 ««Κίνη−
τρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη 
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και την Περιφερειακή Σύγκλιση» της Γενικής Γραμματεί−
ας Έρευνας και Τεχνολογίας» όπως ισχύουν. 

27. Την υπ’ αριθμ. 152731/ΨΣ5746/ΔΦ100/20−07−2010 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 1198/Β΄/06−08/2010) της Υπ. Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Σύστημα διαχείρισης 
μητρώου αξιολογητών πράξεων «Ψηφιακής Σύγκλισης» 
στο ΕΣΠΑ (ΜΑΠΨΣ)».

28. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 
115/Α΄/2010) και του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/2010).

29. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣ Α.Α.Π. 3628 Υ.Α. «Καθορι−
σμός στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήρι−
ξης, της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και 
έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/Β΄/26−11−2010).

30. Την υπ’ αριθμ. 3908/764/Α2/22−07−2011 απόφαση 
του Ειδ. Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα «Ένταξη 
της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 
για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΗΕ Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας με κωδικό MIS 352761 στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική»»» με 
ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ−Β8Ε. 

31. Τον Ν. 3205/2003 άρθρο 16 και 17 (ΦΕΚ 297/Α΄/
23−12−2003), όπως ισχύουν. 

32. Τον Ν. 4024/2011, και ειδικότερα το άρθρο 21, όπως 
ισχύει, (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011). 

33. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

34. Τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποι−
ότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με το «Χειρισμό Μη−
τρώου Αξιολογητών» (Δ.ΕΣΠΑ 3.4).

35. Το γεγονός ότι απαιτούνται ειδικές επιστημονικές 
και τεχνικές γνώσεις για την αξιολόγηση των επενδυτι−
κών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Νέα – 
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013. 

36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Α) Την ανασύσταση και διεύρυνση του Μητρώου Αξιο−
λογητών του ΕΦΕΠΑΕ, για την ικανοποίηση των ειδικών 
επιστημονικών και τεχνικών αναγκών που απαιτούνται 
για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επι−
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του 
ΕΣΠΑ 2007−2013», ως ακολούθως: 

• Τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ 
σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ αριθμ. (22) 
σχετικό (υπ’ αριθμ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10−06−2010 έγ−
γραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση του Μητρώου 
Αξιολογητών»), όπως ισχύει. 

• Τα πιστοποιημένα μέλη (φυσικά πρόσωπα) του Μη−
τρώου Αξιολογητών που τηρείται στην Δ/νση Βιομηχανι−

κών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
για τις ανάγκες του Ν. 3299/2004 σύμφωνα με το ανω−
τέρω αναφερόμενο υπ’ αριθμ. (25) σχετικό (υπ’ αριθμ. 
2436/ΔΒΕ/257/07−02−2006 Υ.Α. του Υπουργού Ανάπτυξης 
με θέμα «Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών – Διαδι−
κασίες Εξέτασης και Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδί−
ων από Αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του 
Ν. 3299/04»), όπως ισχύει, και εφ’ όσων τα πρόσωπα αυτά 
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον σε σχετική πρόσκληση 
που θα τους αποτείνει ο ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα και με τα 
ανωτέρω (23) και (24) σχετικά. 

• Τα πιστοποιημένα μέλη (φυσικά πρόσωπα) του Μη−
τρώου Αξιολογητών που τηρείται στην Δ/νση Τεχνολο−
γικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας για τις ανάγκες του Ν. 3299/2004 σύμφωνα 
με το ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ αριθμ. (26) σχετικό 
(υπ’ αριθμ. 14986/ΕΦΑ/3469/05−10−2005 και 678/ΕΦΑ/130/
17−01−2007 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας) όπως ισχύουν, και εφ’ όσων τα πρό−
σωπα αυτά εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον σε σχετική 
πρόσκληση που θα τους αποτείνει ο ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα 
και με τα ανωτέρω (23) και (24) σχετικά. 

• Τα πιστοποιημένα μέλη (φυσικά πρόσωπα) του Μη−
τρώου Αξιολογητών πράξεων «Ψηφιακής Σύγκλισης» 
στο ΕΣΠΑ (ΜΑΠΨΣ) που τηρείται στην ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ/
Μονάδα Δ, σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ 
αριθμ. (27) σχετικό (υπ’ αριθμ. 152731/ΨΣ5746/ΔΦ100/
20−07−2010 Υ.Α. με θέμα «Σύστημα διαχείρισης μητρώου 
αξιολογητών πράξεων «Ψηφιακής Σύγκλισης» στο ΕΣΠΑ 
(ΜΑΠΨΣ) όπως ισχύει, για την περίπτωση που υπάρξουν 
αυξημένες ανάγκες για την αξιολόγηση Επενδυτικών 
Προτάσεων που εμπίπτουν στις επιλέξιμες οικονομικές 
δραστηριότητες ΚΑΔ 61, 62 και 63 (ΚΑΔ NACE – 2008) 
και εφ’ όσων τα πρόσωπα αυτά εκδηλώσουν σχετικό 
ενδιαφέρον σε σχετική πρόσκληση που θα τους απο−
τείνει ο ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα και με τα ανωτέρω (23), (24) 
και (27) σχετικά. 

Β) Έργο της διευρυμένης Ειδικής Επιτροπής Αξιο−
λόγησης (μητρώου) είναι η αξιολόγηση των φακέλων 
υποψηφιότητας (Επενδυτικά Σχέδια) που υποβλήθηκαν 
στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Οδηγό του Προγράμματος. 

Γ) Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση και την 
αρχειακή οργάνωση του διευρυμένου Μητρώου καθώς 
και την επικοινωνία με τα μέλη του. Για τις ενέργειες 
αυτές καθώς και για το σύστημα και τη διαδικασία 
κατάρτισης και αξιολόγησης των αξιολογητών που θα 
χρησιμοποιηθούν και εν γένει των μελών του μητρώου, 
καθώς και τη διαδικασία διαγραφής από το μητρώο σε 
περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης του προβλεπόμενου 
για τους αξιολογητές έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα 
ανωτέρω αναφερόμενα (22), (23), (24) και (34) σχετικά 
όπως ισχύουν. 

Δ) Η αμοιβή μελών της Ειδικής Επιτροπής (Αξιολογη−
τών) θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
όπως αυτές ισχύουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ 
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Αριθμ. Δ9/Α/953/378 (3)
   Έγκριση απασχόλησης του Μονίμου προσωπικού της 

ΥΠΑ κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλή−
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ή πέ−
ραν αυτού, για το χρονικό διάστημα από 01−01−2012 
μέχρι 31−12−2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.− Το Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α΄) «περί ιδρύσεως Δ/νσης 

Εναερίων Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα με το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ 35/Α΄).

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Β.Δ. 83/72 «Περί 
κανονισμού Οργανώσεως και Προσωπικού της ΥΠΑ» 
και του άρθρου 137 του Π.Δ. 647/81 «Περί Οργανισμού 
της ΥΠΑ» που διατηρούνται σε ισχύ με το Π.Δ. 56/89 
όπου προβλέπεται στο άρθρο 27 αυτού «ότι η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούται να εξυπηρετεί τας 
πάσης φύσεως ανάγκας της Πολιτικής Αεροπορίας, εν 
γένει συνεχώς καθ΄ άπαν το 24ωρο και καθ’ απάσας 
ανεξαιρέτως τας ημέρας του έτους».

3.− Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄ 1995) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη».

4.− Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11. «περί 
Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίο μισθολόγιο – βαθ−
μολόγιο … κ.λπ.» (ΦΕΚ 226/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης 
της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις… » (ΦΕΚ 18 Α΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη, ύψους 17.500.000 € 
Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί: 

− από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ, ειδικός 
φορέας 39/120, Οικονομικού έτους 2012 και ΚΑΕ 0511, 
0512 και

με μεταφορά πιστώσεων στους εν λόγω κωδικούς 
αριθμούς εξόδων, από τα εισπραττόμενα ποσά των 
ΤΕΑΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών.

7. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.09 απόφαση «Αλλαγή τίτ−
λου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.09).

9. Την υπ’ αριθμ. Δ10/Α/50277/2655/04.12.2008 απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ10/Α/2450/144/27.01.2011 
και Δ10/Α/17010/1145/09.06.2011 αποφάσεις

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικη−
τές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργα−
νικών Μονάδων της ΥΠΑ» ΦΕΚ 2539/Β΄/15.12.2008, ΦΕΚ 
10/Β΄/03.02.2011 και ΦΕΚ 1198/Β΄/09.06.2011 αντίστοιχα.

10. Την ανάγκη διατήρησης της επιχειρησιακής ετοι−
μότητας των μονάδων της Υπηρεσίας που αφορά την 
ασφάλεια των πτήσεων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης στο μόνιμο 
προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για 

απασχόλησή του, προς αντιμετώπιση εποχικών, εκτά−
κτων, επειγουσών και λειτουργικών υπηρεσιακών ανα−
γκών κατά τις κατωτέρω διακρίσεις:

Α) Μέχρι (1715) υπάλληλοι που υπηρετούν στους Κρα−
τικούς Αερολιμένες: Αθηνών (550) άτομα, Θεσσαλονί−
κης (205) άτομα, Κερκύρας (100) άτομα, Ηρακλείου (160) 
άτομα, Ρόδου (115) άτομα, Κω (50) άτομα, Χανίων (55) 
άτομα, στη Δ/νση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Κέντρων 
Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (πρώην Υπη−
ρεσία Ελέγχου Περιοχής −ΥΕΠ) (400) άτομα, στη Δ/νση 
Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντή−
ρησης (πρώην Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων 
και Εφαρμογών ΚΗΕΕ) (55) άτομα, στην Μονάδα Πτητι−
κών Μέσων (10) άτομα, στο RADAR Υμηττού (5) άτομα 
και στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθμό Υμηττού (10) άτομα 
και εργάζονται κατά φυλακές, θα απασχολούνται κατά 
μήνα και ανά υπάλληλο και μέχρι:

• 42,5 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρω−
ση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

• 30 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας.

• 13 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 4 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

Β) Μέχρι (540) υπάλληλοι, που υπηρετούν στους Κρα−
τικούς Αερολιμένες: Λήμνου (20) άτομα, Μυτιλήνης (55) 
άτομα, Σάμου (35) άτομα, Χίου (35) άτομα, Αλεξανδρού−
πολης (45) άτομα, Σκιάθου (20) άτομα, Μυκόνου (27) 
άτομα, Καβάλας (30) άτομα, Σαντορίνης (35) άτομα, 
Ζακύνθου (30) άτομα, Κεφαλληνίας (30) άτομα, Μήλου 
(10) άτομα, Πάρου (8) άτομα, Αράξου (17) άτομα, Αστυ−
πάλαιας (3) άτομα, Καλαμάτας (18) άτομα, Ακτίου (12) 
άτομα, Καρπάθου (15) άτομα, Σύρου (10) άτομα, Νάξου 
(7) άτομα, Κυθήρων (11) άτομα, Ιωαννίνων (25) άτομα, 
στα Δημοτικά Αεροδρόμια: Λέρου (5) άτομα, Κάσου 
(3) άτομα και Σητείας (6) άτομα, στα Ραδιοβοηθήματα: 
Παλαιοχώρας (2) άτομα, Αράξου (2) άτομα, Διδύμου (1) 
άτομο, Σητείας (3) άτομα, Τηλεπικοινωνιακούς Σταθμούς 
Θάσου (2) άτομα, Ακαρνανικών (5) άτομα, Μοναστηρίου 
(2) άτομα, στο RADAR Λευκάδας (1) άτομο, και στη Μο−
νάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών γενικής αεροπορίας 
Πάχης (10) άτομα που εργάζονται κατά φυλακές ή όλες 
τις ημέρες του μήνα, θα απασχολούνται κατά μήνα και 
ανά υπάλληλο και μέχρι:

• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι τη 10η νυκτερινή ώρα.

• 50 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλή−
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον 
προβλέπονται από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του 
Αερολιμένα).

• 25 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού 



3444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέπονται από το οικείο 
πρόγραμμα εργασίας του Αερολιμένα).

Γ) Μέχρι (50) υπάλληλοι που υπηρετούν στους Κρα−
τικούς Αερολιμένες: Ικαρίας (7) άτομα, Καστοριάς (9) 
άτομα, Κοζάνης (8) άτομα, Ν. Αγχιάλου (12) άτομα, Σκύ−
ρου (3) άτομα, Καλύμνου (7) άτομα και στο Δημοτικό 
Αεροδρόμιο Καστελόριζου (4) άτομα και εργάζονται 
όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχολούνται κατά μήνα 
και ανά υπάλληλο και μέχρι:

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

• 10 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας. 

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες 
ημέρες από την λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου ερ−
γασίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

• 15 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέ−
πονται από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του Αερο−
λιμένα).

• 28 ώρες τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες για συ−
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφό−
σον προβλέπεται στο οικείο πρόγραμμα εργασίας του 
Αερολιμένα).

Δ) Μέχρι (606) υπάλληλοι που υπηρετούν, στην Εθνική 
Εποπτική Αρχή (30) άτομα, στην Κεντρική Υπηρεσία 
(430) άτομα, στο Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο (55) 
άτομα, στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (25) άτομα, 
στην Δ/νση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Κέντρων Ελέγ−
χου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (πρώην Υπηρεσία 
Ελέγχου Περιοχής) (5) άτομα και στους Κρατικούς Αερ/
νες Αθηνών (30) άτομα, Θεσσαλονίκης (5) άτομα, Κερ−
κύρας (5) άτομα, Ηρακλείου (5) άτομα, Ρόδου (5) άτομα, 
Καβάλας (5) άτομο και Νάξου (1) άτομο, που εργάζονται 
όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχολούνται κατά μήνα 
και ανά υπάλληλο και μέχρι:

• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα. 

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 2 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

Ε) Μέχρι (10) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο 
Διοικητού και μέχρι (9) υπάλληλοι που υπηρετούν στα 
Γραφεία Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε−
ροπορίας και εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα, 
θα απασχολούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο και 
μέχρι:

• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.

2.− Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ που εργάζονται στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών, θα απασχολούνται εκεί κατά τις 
απογευματινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού.

3.− Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ δεν μπορούν σε καμία πε−
ρίπτωση να μετέχουν παράλληλα σε περισσότερα από 
ένα προγράμματα απασχόλησης που καθορίζονται στην 
παρ. 1 (περ. Α΄ έως και Ε΄) της απόφασης αυτής.

Οι Αερολιμενάρχες των Κρατικών Αερολιμένων Αθη−
νών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Κω και 
Χανίων καθώς και ο Συντονιστής της Δ/νσης Συστημάτων 
Αεροναυτιλίας Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και 
Μακεδονίας (πρών Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής – ΥΕΠ) 
και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού ΚΑΑ, 
έχουν ενταχθεί στην ανωτέρω Α΄ κατηγορία μπορούν δε, 
λόγω της φύσης του έργου τους να κάνουν χρήση των 
προβλεπόμενων για τις κατηγορίες αυτές κατά μήνα 
ωρών, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

4.− Σε περίπτωση μετακίνησης, απόσπασης ή μετάθε−
σης υπαλλήλων, αυτοί θα πραγματοποιούν υπερωρια−
κή κ.λπ. απασχόληση στην μονάδα που μετακινούνται, 
αποσπώνται ή μετατίθενται με αντίστοιχη μείωση του 
αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων της μονάδος 
από την οποία μετακινούνται.

5.− Τα προγράμματα εργασίας κάθε Μονάδας, θα εμ−
φανίζουν τις κατά περιπτώσεις προβλεπόμενες ώρες 
λαμβανομένου υπόψη και του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας, ο αρμόδιος δε Προϊστάμενος θα έχει την 
ευθύνη της βεβαίωσης των πραγματοποιούμενων ανά 
μήνα ωρών, οι οποίες και θα περιλαμβάνονται σε μηνι−
αίες καταστάσεις που θα διαβιβάζει στο ΛΕΚ για την 
αποζημίωσή τους. 

6.− Στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνονται οι απο−
σπασμένοι στην ΥΠΑ μόνιμοι υπάλληλοι άλλων δημο−
σίων υπηρεσιών, εντός του προσδιοριζόμενου με την 
παρούσα απόφαση συνολικού αριθμού υπαλλήλων, 
καθώς και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι ΥΠΑ σε άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες, (εντός της περιφέρειας της οργα−
νικής μονάδας από την οποία αποσπώνται) και εφόσον 
δεν απασχολούνται υπερωριακά στις υπηρεσίες που 
αποσπώνται. 

7.− Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ώρες θα είναι αυστη−
ρά πραγματικές και θα εξαντλούνται μόνο εφόσον το 
επιβάλλουν επείγουσες και αναπότρεπτες υπηρεσιακές 
ανάγκες λειτουργικότητας της κάθε Μονάδας.

8.− Για το σκοπό αυτό καθιστούμε προσωπικά υπεύ−
θυνους τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους Προϊστα−
μένους των Οργανικών Μονάδων, οι οποίοι πέραν του 
καταλογισμού της αντίστοιχης δαπάνης, θα υπέχουν 
και πειθαρχική ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με 
τα ανωτέρω. 

9.− Οι ώρες υπερωριακής και λοιπής απασχόλησης 
καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων, 
πρέπει να είναι μέσα στα όρια των 17.500.000 € Ευρώ, 
μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε υπέρβασης της δα−
πάνης αυτής. 

10.− Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη, ύψους 17.500.000 € Ευρώ, η οποία περιλαμ−
βάνεται στην αρχική δαπάνη ύψους ποσού 17.500.000 € 
Ευρώ, η οποία καλύπτεται: 
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− από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ, ειδικός 
φορέας 39/120, Οικονομικού έτους 2012 και ΚΑΕ 0511, 
0512 και

− με μεταφορά πιστώσεων στους εν λόγω κωδικούς 
αριθμούς εξόδων, από τα εισπραττόμενα ποσά των 
ΤΕΑΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομικών. 

11.− Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

F

Αριθμ. Υ7α/ΓΠ 2099/11 (4)
   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης 

για εξειδίκευση των ιατρών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 258)
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επαναφέρθηκαν 
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις »(ΦΕΚ Α΄ 34)

γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165)

δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
2 του αρ. 51 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31)

ε. του Π.Δ 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76)

στ. 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 Α΄ 98) και 
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Το αριθμ. 231/5−1−2011 αίτημα της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.
3. Την υπ’ αριθμ. 19 της 232ης/6−9−2011 απόφαση της 

Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε την ανωτέρω (3) σχετική απόφαση του 

ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται η ακόλουθη νοσοκο−
μειακή μονάδα, ως κατάλληλη για την άσκηση γιατρών 
στην αναφερόμενη εξειδίκευση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗ−
ΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟ−
ΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ: Πλήρης χρόνος (2 έτη) άσκησης των 
ιατρών στην εξειδίκευση της Εντατικής Θεραπείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F

Αριθμ. Π4/ΓΠ οικ. 3656 (5)
     Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ−

γασίας στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/

27−10−11 τ.Α΄).
2. Την απόφαση 130342/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/τ.Β΄) «Ανά−

θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη».

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.).

4. Το με αριθμ. 9718/28−12−2011 έγγραφο του ΕΚΚΑ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 17.000,00 € περίπου 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ.), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας με 
αμοιβή σε (30) υπαλλήλους που απασχολούνται στην μο−
νάδα ταχείας παρέμβασης του ΕΚΚΑ και ανήκουν στους 
κλάδους ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, 
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Τεχνικών και ΔΕ Οδηγών, για 
όλο το έτος 2012 και μέχρι 1500 ώρες για απογευματινή 
εργασία, 400 ώρες για νυχτερινή εργασία και 500 ώρες για 
εργασία τις Κυριακές και Αργίες, πέραν της υποχρεωτικής 
εργασίας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η δαπάνη για την πληρωμή της παραπάνω αποζη−
μίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύφος των πιστώσε−
ων του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ για την αιτία αυτή, 
ούτε μπορεί να καλυφθεί από απομείωση πίστωσης 
άλλης κατηγορίας δαπάνης, εφόσον εντάσσεται στον 
ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών εξόδων 
του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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