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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 151.993/ΨΣ3598 (1)
 Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για τον Συντονι−

σμό της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύ−
γκλιση» του ΕΣΠΑ 2007−2013, σύμφωνα με το άρθρο 
10 του Ν. 3614/2007. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα του άρθρου 10 που 
αφορά «Θέματα Συντονισμού», όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ 
4.3.2009) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22−04−2005).

3. Το Π.Δ. 178/2010 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165)

4. Το ΠΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213/τ. Α/07.10.2009) περί Ανασύ−
στασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών µε τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

5. Το ΠΔ 187/2009 (ΦΕΚ 214Α) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α), «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. 41637ΔΙΟΕ 769/8−12−2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Σύστασης Ειδικής Γραμματείας για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας 
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις 14536/ΔΙΟΕ 187/4−5−2001 (ΦΕΚ B΄ 546), 33/
26−2−2003 (ΦΕΚ Β 220), 75079/2563/11−11−2003 (ΦΕΚ Β 
1667), 47534/ΔΙΟΕ 1249/2−12−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1819) και 22840/
ΔΙΟΕ 1091/21−05−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1011) όμοιες αποφάσεις.

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 (περ. γ) του άρθρου 5 του 
Ν. 3614/2007(ΦΕΚ 267 Α/3.12.2007) για τη μετονομασία 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ψηφιακή Σύγκλιση.

9. Την κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με αριθμ.
οικ.202/1−02−2008 (ΦΕΚ 155Β/1−02−08) για συγκρότηση 
στο Υπουργείο Εσωτερικών Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007−2013».

10. Της υπ’ αριθμ Ε (2007) 5339/26.10.2007 απόφασης 
της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική 
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ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περι−
φέρειες της Ελλάδας − CCI2007GR161PO002.

11. Την με α.π. C(2007) 5528/9−11−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013» για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

13. Το περιεχόμενο και τις διατάξεις εφαρμογής των ΕΠ 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

14. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στις 
8.8.2007 από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκη−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) και την Ειδική Γραμμα−
τεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με συμφωνία για την υιοθέτηση ενός 
κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» για τις δράσεις που αφορούν στη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 

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

Άρθρο 1

Συγκρότηση της Επιτροπής Συντονισμού της Εφαρμογής 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007 − 2013.

Τη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
(Επιτροπή Συντονισμού), στην οποία συμμετέχουν τα 
παρακάτω μέλη:

1. Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, ως πρόεδρος.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

3. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
6. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
7. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση». 

8. Ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθ−
μιση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Συντονισμού.

Η Επιτροπή Συντονισμού έχει ως αποστολή, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του Ν. 3614/2007, τον συντονισμό των 
δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων στον προγραμμα−
τισμό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρ−
μογή των αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων. 

Στο πεδίο εφαρμογής του συντονισμού, εμπίπτει η αξι−
οποίηση συνεργιών των ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
και ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» σε επίπεδο προγραμματι−
σμού, προτάσεων έργων και έργων, έτσι ώστε έγκαιρα 
να διασφαλίζεται ο απαραίτητος συντονισμός και χρο−
νισμός των παρεμβάσεων των 2 ΕΠ. 

Προς επίτευξη των παραπάνω η Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Ειδική Γραμ−
ματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών ήδη έχουν λάβει υπόψη τους μέσω 
της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, 

1. την εμπειρία από την υλοποίηση ανάλογων έργων 
στις Β΄ και Γ΄ Προγραμματικές Περιόδους,

2. τις διατυπωμένες σχετικές συστάσεις της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής για αποτελεσματικό συντονισμό της 
υλοποίησης των ΕΠ ««Διοικητική Μεταρρύθμιση» και ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματι−
κής Περιόδου 2007− 2013,

3. τους στόχους της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006−2013 
της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη των τεχνολογιών πλη−
ροφορικής και επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, 

4. ότι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στη Δημόσια 
Διοίκηση προϋποθέτει μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις 
σε συγκεκριμένους τομείς δημόσιων πολιτικών, και ιδι−
αίτερα στις σημαντικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες 
σύμφωνα με την από 19.06.2007 σχετική απόφαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής,

5. την «εμπροσθοβαρή» κατανομή των πόρων της «Ψη−
φιακής Σύγκλισης» σε ό,τι αφορά στις Περιφέρειες Στα−
τιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) και Περιφέρειες Στα−
τιστικής εισόδου (Phasing In) για την Δ΄ Προγραμματική 
Περίοδο, που καθιστά επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης 
των έργων με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.

Ειδικότερα η Επιτροπή Συντονισμού
1. διασφαλίζει τη συστηματική και λειτουργική συνερ−

γασία και συντονισμό των ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμι−
ση» και ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

2. συντονίζει τις δράσεις που σχετίζονται με την ει−
σαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στη Δημόσια 
Διοίκηση

3. μεριμνά για την εύρυθμη εφαρμογή κοινού πλαισί−
ου ενεργειών για την προώθηση έργων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών σε φορείς και υπηρε−
σίες της Δημόσιας Διοίκησης, όπως περιγράφεται στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας, όπως αυτό ισχύει

4. αφού κατατάξει τα προς εκτέλεση έργα σε μια 
από τις κατηγορίες που προσδιορίζονται στο Μνημό−
νιο Συνεργασίας, όπως αυτό ισχύει αποφαίνεται επί 
της αναγκαιότητας ή μη προκαταρκτικών ενεργειών ή 
παρεμβάσεων που αφορούν θεσμικά, οργανωτικά και 
λειτουργικά ζητήματα και μεριμνά για την προώθηση 
κατάλληλων κατευθύνσεων προς τις οικείες ΕΥΔ
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5. προωθεί την επίλυση ρυθμιστικών, οργανωτικών 
και λειτουργικών προϋποθέσεων για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης καθώς 
και την αποδοτική εκτέλεση των δράσεων Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης όπου αυτό απαιτείται

6. προτείνει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
του «Διοικητική Μεταρρύθμιση» μέτρα για τη βελτίωση 
του προγραμματισμού και ωρίμανση προσκλήσεων ή 
δράσεων με στόχο την εκ των προτέρων συνέργια και 
συμπληρωματικότητα των προτάσεων ή/και υλοποιού−
μενων έργων. 

7. δύναται να προτείνει νέες δράσεις για την κάλυψη 
διαπιστούμενων αναγκών σε πεδία που τεκμηριωμένα 
χρήζουν παρέμβασης και δεν αντιμετωπίζονται έγκαι−
ρα, σε συνεργασία με τις οικείες Ειδικές Υπηρεσίες 
Διαχείρισης 

Η Επιτροπή Συντονισμού για την άσκηση των καθηκό−
ντων της δύναται να διοργανώνει συναντήσεις εργασίας 
για τη επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Συντονισμού συνεδριάζει σε προκαθορι−
σμένα τακτά χρονικά διαστήματα και εντός 15 ημερών 
από την υποβολή των προς εξέταση θεμάτων από μέ−
ρους των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών. Η Επιτροπή Συντο−
νισμού θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
της και κατά την πρώτη συνεδρίασή της, εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Η Επιτροπή Συντονισμού εφαρμόζοντας το Μνημόνιο 
Συνεργασίας όπως αυτό ισχύει, αποφαίνεται για την 
κατάταξη των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων.

Για την εξυπηρέτηση των ζητημάτων που απορρέουν 
από το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας, ορίζονται 
τρεις κατηγορίες έργων, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο 
των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια 
Διοίκηση, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας.

Η Επιτροπή Συντονισμού κατατάσσει τα προς εκτέ−
λεση έργα σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών κατό−
πιν σχετικών εισηγήσεων και λαμβάνει αποφάσεις ως 
εξής:

1. Για τα έργα που κατατάσσονται στην Κατηγορία 1 
όπως ορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, η Επιτροπή 
Συντονισμού αποφαίνεται χωρίς άλλη επεξεργασία, για 
την εκτέλεσή τους χωρίς την απαίτηση υλοποίησης 
προκαταρκτικών ενεργειών, που θα αφορούν θεσμικά, 
οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα. 

2. Για τα έργα που κατατάσσονται στην Κατηγορία 2, 
όπως ορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, η Επιτροπή 
Συντονισμού αποφαίνεται χωρίς άλλη επεξεργασία, ότι 
πριν από την προώθησή τους και την εισαγωγή των ΤΠΕ, 
έχει διασφαλιστεί η διευθέτηση των σχετικών θεσμικών, 
οργανωτικών και λειτουργικών ζητημάτων, μέσω του ΕΠ 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» ή άλλου χρηματοδοτικού 
μέσου.

3. Για την τρίτη κατηγορία έργων, όπως ορίζονται 
στο Μνημόνιο Συνεργασίας, η Επιτροπή Συντονισμού 
αποφαίνεται, βάσει του στόχου και του φυσικού αντι−
κειμένου τους και κατά περίπτωση για το αν θα πρέπει 
να προηγηθούν τυχόν οργανωτικές και λειτουργικές 
παρεμβάσεις ή αν θα προωθείται η εκτέλεσή τους χω−
ρίς αυτές.

Η εν γένει υποστήριξη της Επιτροπής πραγματοποι−
είται από γραμματεία που αποτελείται βάσει αναγκών 
από 3 κατάλληλα στελέχη, που ορίζονται από τη Γενι−
κή Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και από την Ειδική Γραμματεία για τη Δι−
οικητική Μεταρρύθμιση. Η Γραμματεία της Επιτροπής 
είναι αρμόδια για την συγκέντρωση και προετοιμασία 
της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων, μεριμνά για τη σύνταξη και διανομή της 
ημερήσιας διάταξης καθώς και τη σύνταξη, επεξεργασία 
και διάχυση των πρακτικών των συνεδριάσεων.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συντονισμού μπο−
ρούν να προσκληθούν μη μέλη π.χ. ειδικοί επιστήμονες 
ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, 
επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερή−
σια διάταξη της συνεδρίασης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΛΟΥΚIΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 24568/ΕΥΣ 3972 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36318/ΕΥΣ5868/17.07.2009 

υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1525/Β/27.07.2009) «Διάθεση πι−
στώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσε−
ων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς 2007−2013, και ορισμός των ποσών, ποσο−
στών και ενισχύσεων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007) όπως ισχύει, 
και ιδίως το άρθρο 17 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
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4. Το Π.Δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

6. Την υπ’ αριθμ 6809/ΔΙΟΕ 232/2010 (ΦΕΚ 141/Β’/12−2−2010)
 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναου−
τάκη.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλί−
ου της 11−7−2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» 
όπως ισχύει

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

9. Τα άρθρα 87, 88 και 89 περί κρατικών ενισχύσεων 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινό−
τητας (ΣυνθΕΚ). 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/1998 του Συμβουλίου 
της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 
92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 
κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με 
τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτρο−
πής της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την κοινή αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 87 και 
88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας

13. Την με αρ. (2009/C 16/01) Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής – Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης

14. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001)

15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστή−
ματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22−12−08 
πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

16. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β/ 
27.3.2008) υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως 
ισχύει.

17. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

18. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 
2007GR161PO007)

19. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακε−
δονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

20. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 
Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001).

21. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

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

23. Την υπ’ αριθ. 34704/ΕΥΣ5269/9.07.2009 Υπουργική 
Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης 
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμ−
μάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου» (ΦΕΚ 1418/
Β/15/07/2009).

24. Το καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009, που κοινο−
ποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από 
αυτήν.

25. Την υπ’ αριθ. 32842/ΕΥΣ 5239/30.06.2009 Υπουργική 
Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχεί−
ριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής 
Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του 
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄)» (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

26. Την ΥΑ με αριθμό 39449/ΕΥΣ6448/07−08−09 του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1525/Β/ 
27.07.2009) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, και ορισμός των 
ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων» και την ανάγκη τρο−
ποίησης αυτής

27. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον 
προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΣΑΕ 
424/8, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται έως το 
ποσό των εκατό πενήντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 
153.000.000) επιπλέον του ποσού της τροποποιούμενης, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της ΥΑ με 39449/ΕΥΣ6448/07−08−09 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1525/Β/ 
27.07.2009) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, και ορισμός των 
ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων», όπως ακολουθεί.

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 
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«Άρθρο 1
Συνολικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την υλο−
ποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Ε.Σ.Π.Α. εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται έως 
το ποσό των εξακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων 
Ευρώ (653.000.000€) και περιλαμβάνεται στα πέντε (5) 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σε κάθε 
περίπτωση, ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων 
οριστικοποιείται με τις αποφάσεις ένταξης και έγκρισης 
των έργων των τελικών αποδεκτών στο πλαίσιο των 
Π.Ε.Π. Το περιεχόμενο των δράσεων αυτών εξειδικεύεται 
στην κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξης.»

Άρθρο 2
Το «Παράρτημα Α» αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Εμπόριο Υπηρεσίες Μεταποίηση Τουρισμός Franchise
ΑΜΘ 6.900.000 €       5.175.000 €       14.000.000 €     9.308.422 €       1.050.000 €          
Αττική 29.900.000 €     33.925.000 €     34.000.000 €     7.500.000 €       5.550.000 €          
Β. Αιγαίο 4.025.000 €       3.450.000 €       8.000.000 €       11.176.901 €     650.000 €             
Δυτ. Ελλάδα 6.325.000 €       6.325.000 €       12.000.000 €     3.500.000 €       1.100.000 €          
Δυτ. Μακεδονία 4.025.000 €       4.025.000 €       9.000.000 €       2.000.000 €       700.000 €             
Ήπειρος 5.175.000 €       4.600.000 €       9.000.000 €       8.196.386 €       850.000 €             
Θεσσαλία 8.625.000 €       8.625.000 €       15.000.000 €     16.694.211 €     1.500.000 €          
Ιόνια 4.025.000 €       4.025.000 €       3.000.000 €       26.616.157 €     700.000 €             
Κ.Μακεδονία 18.400.000 €     18.400.000 €     42.000.000 €     22.425.310 €     3.200.000 €          
Κρήτη 8.625.000 €       8.625.000 €       11.000.000 €     27.121.752 €     1.500.000 €          
Ν.Αιγαίο 5.750.000 €       4.600.000 €       7.000.000 €       47.810.087 €     900.000 €             
Πελοποννησος 6.900.000 €       6.900.000 €       16.000.000 €     10.226.651 €     1.200.000 €          
Στ.Ελλάδα 6.325.000 €       6.325.000 €       20.000.000 €     9.488.670 €       1.100.000 €          
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 115.000.000 €   115.000.000 €   200.000.000 €   202.064.547 €   20.000.000,00 €   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
  Aριθμ. 271260 (3)
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 552/25−8−2004 υπουργικής 

απόφασης «Συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα για την 
εισαγωγή των δημητριακών καρπών για ανθρώπινη 
κατανάλωση» (ΦΕΚ 1302/Β΄/25−8−2004).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22, παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευ−
ρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α/1979).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 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. Τους:
α) ΚΑΝ(ΕΚ) 178/2002 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμ−

βουλίου «για καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτή−
σεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και ζωοτροφές» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) ΚΑΝ(ΕΚ) 882/2004 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμ−
βουλίου «για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στα τρό−
φιμα και ζωοτροφές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Το γεγονός ότι για την αριθ. 552/2004 υπουργική 
απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφύγει κατά 
της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (παράβαση 
αριθ. 2004/2319).

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

Η αριθ. 552/25−8−2004 υπουργική απόφαση «Συμπλη−
ρωματικά έκτακτα μέτρα για την εισαγωγή των δη−
μητριακών καρπών για ανθρώπινη κατανάλωση» (ΦΕΚ 
1302/Β/25−8−2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
καταργείται.

Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
αριθ. 552/2004 υπουργικής απόφασης θα υπόκεινται σε 
επίσημους ελέγχους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά−
ξεις της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr
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Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  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..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•   Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
•   Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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