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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 

(ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 –2013», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) 
και ειδικότερα τα άρθρα 2,7 και 9 αυτού. 

3. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
247/Α΄/ 27.11.1995).

4. Το Ν.Δ. 355/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο−
σίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α΄/5.4.1974) και το Π.Δ. 16/1989 
«Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6/Α΄/5.1.1989), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1083/2006, 1828/2006, 
1080/2006, 1081/2006, 1084/2006, όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν.

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) για την Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
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Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κ.λπ.

8. Το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.4.2010) «Ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.Δ. 189/2009».

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β΄/7.10.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουρ−
γική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/
Β΄/27.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/
Β΄/9.9.2009) Απόφαση.

11. Την υπ’ αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232 (ΦΕΚ 141/Β΄/12−2−2010) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη.

12. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς.

13. Το Νόμο 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/06.05.10) «Μέτρα για 
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και 
το ΔΝΤ» και ιδίως το Παράρτημα IV, για τη θέση σε 
εφαρμογή μέτρων για τη δημιουργία γρήγορης παραγω−
γής έργου για την επίτευξη των εξαμηνιαίων στόχων για 
την εκταμίευση των πληρωμών από την απορρόφηση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 
1749/27.3.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 
Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με την μεταγενέστερη υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β΄/9.9.2009) και ισχύει, ως 
εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 της υπ΄αριθμ. 14053/
ΕΥΣ 1749/27.3.2008 ΥΠΑΣΥΔ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Ο Φόρος Προστιθέ−
μενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο 
δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε 
ισχύει. Ειδικότερα είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βα−
ρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση 
εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηρι−
οτήτων του δικαιούχου.

2. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε 
τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν 
ανακτάται από το δικαιούχο.

3. O ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται 
για την άσκηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στα 
ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου 
δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

4. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δρα−
στηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα 
έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για 
τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι 
επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να 
ανακτηθεί».

2. Η παράγραφος 3.1 του άρθρου 31 της υπ΄αριθμ. 
14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 ΥΠΑΣΥΔ αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3.1 Τα γενικά έξοδα του δικαιούχου που συνδέονται με 
το χρηματοδοτούμενο έργο, τα οποία υπολογίζονται ως 
σταθερό ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών και 
μέχρι 20% αυτών. Η καταχώρηση στο ΟΠΣ των δαπανών 
αυτών διενεργείται ταυτόχρονα με την καταχώρηση 
των άμεσων δαπανών χωρίς προσκόμιση αναλυτικών 
δικαιολογητικών (έμμεσες δαπάνες). Κάθε μείωση των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών υλοποίησης της πράξης 
μειώνει αντίστοιχα και τις επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες 
που δηλώνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 της υπ΄αριθμ. 
14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 ΥΠΑΣΥΔ αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο για 
τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
ή το Ταμείο Συνοχής, των οποίων το συνολικό κόστος 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ».

Β. Την προσθήκη νέου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΧΗΣ

Άρθρο 42

Προσδιορισμός χρονικών προθεσμιών για την
εφαρμογή ενεργειών από τις αρχές που ασκούν

καθήκοντα διαχείρισης

1. Οι αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης εφαρ−
μόζουν τις χρονικές προθεσμίες, όπως προσδιορίζονται 
ακολούθως.

2. Για πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων για τις επί 
μέρους ενέργειες που διενεργούνται μέσω του Ολο−
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ορίζονται 
προθεσμίες για την ολοκλήρωσή τους:

2.1. Στην περίπτωση εφαρμογής άμεσης αξιολόγη−
σης:

2.1.1. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από 
δικαιούχους προσδιορίζεται στην πρόσκληση, λαμβάνο−
ντας υπόψη τις ειδικότερες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
και τους στόχους του οικείου Προγράμματος. 

2.1.2. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας 
και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης 
του δικαιούχου από την αρμόδια αρχή που ασκεί τα 
αντίστοιχα καθήκοντα διαχείρισης, ορίζεται μέχρι δέκα 
πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβο−
λής της πρότασης από το δικαιούχο. Η προθεσμία αυτή 
αυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες εάν ζητηθεί 
η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων.

2.1.3. Εάν ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, η προ−
θεσμία για την υποβολή τους ορίζεται μέχρι πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες. 

2.1.4. Η προθεσμία για την έκδοση απόφασης σύμφω−
νης γνώμης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του 
Ν. 3614/2007, ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης του εγγράφου στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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2.1.5. Οι προθεσμίες των παραγράφων 2.1.2 και 2.1.3 
αυξάνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες στην πε−
ρίπτωση μεγάλων έργων κατά την έννοια του άρθρου 
39 του Καν. 1083/2006.

2.2. Στην περίπτωση εφαρμογής συγκριτικής αξιολό−
γησης:

2.2.1. Η περιοδική αξιολόγηση των προτάσεων αφορά 
στις προτάσεις που υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα 
τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

2.2.2. Η προθεσμία αξιολόγησης ορίζεται μέχρι τριά−
ντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, εφόσον αυτή 
διενεργείται από την αρχή που ασκεί καθήκοντα δια−
χείρισης.

2.2.3. Σε περίπτωση εφαρμογής πρόσθετου σταδίου 
αξιολόγησης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή άλλη 
ειδική επιτροπή, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολό−
γησης αυξάνεται κατά τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. 

2.3. Η προθεσμία για την υπογραφή Συμφώνου απο−
δοχής όρων από το δικαιούχο και την υποβολή του 
στην αρμόδια αρχή ορίζεται μέχρι πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου 
του Συμφώνου στο δικαιούχο.

2.4. Η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης έντα−
ξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το αρμό−
διο όργανο, ορίζεται μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης του υπογεγραμμένου 
Συμφώνου στην αρμόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα 
διαχείρισης.

2.5. Η προθεσμία για τη διοικητική επαλήθευση των 
Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλουν οι δικαι−
ούχοι ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 
την υποβολή του Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης από το 
δικαιούχο. 

2.6. Η προθεσμία για τη συμπλήρωση στο ΟΠΣ των 
Δελτίων Αξιολόγησης προόδου πράξεων, ορίζεται μέχρι 
δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή 
του Δελτίου Παρακολούθησης προόδου πράξης από 
το δικαιούχο. 

3. Για πράξεις κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουμένων 
των ιδιωτικών επενδύσεων του επενδυτικού νόμου: 

3.1. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από 
δικαιούχους προσδιορίζεται στην πρόσκληση, λαμβάνο−
ντας υπόψη τις ειδικότερες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
και τους στόχους του οικείου Προγράμματος. 

3.2. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των προτάσεων συμπεριλαμβανομένης της 
διενέργειας προκαταρκτικού ορίζεται μέχρι εξήντα (60) 
εργάσιμες ημέρες. 

3.3. Στην περίπτωση εφαρμογής πρόσθετου σταδίου 
αξιολόγησης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή άλλη 
ειδική επιτροπή, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολό−
γησης αυξάνεται κατά τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.

3.4. Η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης χρη−
ματοδότησης της πράξης από το αρμόδιο όργανο ή 
υπογραφής σύμβασης, ορίζεται μέχρι τριάντα (30) ερ−
γάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του 
αποτελέσματος της αξιολόγησης στο δικαιούχο και 
εφ΄όσον ο δικαιούχος προσκομίσει εντός της προθε−
σμίας αυτής τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

3.5. Η προθεσμία για την καταχώρηση των στοιχείων 
της πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ 
ορίζεται μέχρι δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της 
πράξης. 

3.6. Η προθεσμία για την επαλήθευση/πιστοποίηση 
των αιτημάτων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι ενισχύ−
σεων και την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής 
του δικαιούχου, ορίζεται μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής πλήρως συμπλη−
ρωμένου αιτήματος από το δικαιούχο.

3.7. Η προθεσμία για την καταχώρηση στο ΟΠΣ των 
Δελτίων Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού αντι−
κειμένου ενίσχυσης, ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής της δημόσιας 
συνεισφοράς στο δικαιούχο. 

4. Στις προσκλήσεις που εκδίδονται ανακοινώνονται 
οι προθεσμίες που προσδιορίζονται στις παραγράφους 
2.1. έως και 2.4 και προσδιορίζεται ο τρόπος υποβολής 
στοιχείων από το δικαιούχο, ο οποίος δύναται να γίνεται 
μέσω ηλεκτρονικής υποβολής. 

5. Στις προκλήσεις που αφορούν πράξεις έρευνας και 
τεχνολογίας υψηλής πολυπλοκότητας, οι προθεσμίες 
αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων ένταξης δύναται 
να διαφοροποιούνται.

Άρθρο 43

Προσδιορισμός χρονικών προθεσμιών για την
ολοκλήρωση ενεργειών από τους δικαιούχους

που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

1. Για πράξεις δημοσίων συμβάσεων ή πράξεων που 
υλοποιούνται με ίδια μέσα, οι αρχές που ασκούν καθή−
κοντα διαχείρισης προσδιορίζουν στο Σύμφωνο Απο−
δοχής Όρων την χρονική προθεσμία για την ανάληψη 
νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ή υποέργων 
της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Για τον προσδι−
ορισμό της συνολικής αυτής προθεσμίας λαμβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθες ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες 
για τις επί μέρους ενέργειες του δικαιούχου. 

1.1. Η προθεσμία για την υποβολή των τευχών δημοπρά−
τησης ή του σχεδίου απόφασης αυτεπιστασίας, προς την 
αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, προσδιορίζεται 
σε συνάρτηση με το κριτήριο ωριμότητας της σχετικής 
πρόσκλησης, με το οποίο αξιολογήθηκε η πράξη.

1.2. Η ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση του 
διαγωνισμού ορίζεται μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέ−
ρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της προέγκρισης 
των τευχών δημοπράτησης από την αρμόδια αρχή που 
ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Η δημοσίευση του διαγω−
νισμού κοινοποιείται στην αρχή που ασκεί καθήκοντα 
διαχείρισης.

1.3. α) Για δημόσια έργα που δημοπρατούνται με ανοι−
κτή διαδικασία και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η 
προθεσμία για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενερ−
γειών όπως της αποσφράγισης των προσφορών, του 
ελέγχου δικαιολογητικών και έκδοσης της απόφασης 
κατακύρωσης ορίζεται μέχρι εικοσιπέντε (25) εργάσι−
μες ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών. 

β) Για δημόσια έργα που δημοπρατούνται με ανοικτή 
διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά:

i. η προθεσμία για την ολοκλήρωση του συνόλου 
των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των προσφο−
ρών, του ελέγχου δικαιολογητικών, της αξιολόγησης 
προσφορών και έκδοσης του τελικού πρακτικού της 
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επιτροπής διαγωνισμού που οριστικοποιεί τα τελικά 
αποτελέσματα ορίζεται μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ερ−
γάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών.

ii. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του συνόλου των 
ενεργειών έως την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης 
ορίζεται μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία έκδοσης του τελικού πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισμού που οριστικοποιεί τα τελικά 
αποτελέσματα.

γ) Για δημόσιες υπηρεσίες ή προμήθειες, οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγι−
ών και οι οποίες δημοπρατούνται με ανοικτή διαδικασία 
και με κριτήριο είτε τη χαμηλότερη είτε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η προ−
θεσμία για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών 
όπως της αποσφράγισης των προσφορών, του ελέγχου 
των τυπικών δικαιολογητικών, του ελέγχου των τεχνικών 
προσφορών και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης 
ορίζεται μέχρι εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

δ) Για δημόσιες υπηρεσίες ή προμήθειες, οι οποίες 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών 
Οδηγιών η προθεσμία για την ολοκλήρωση του συνόλου 
των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των προσφο−
ρών, του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών, του 
ελέγχου των τεχνικών προσφορών και έκδοσης της 
απόφασης κατακύρωσης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών. 

1.4. Η παράγραφος 1.3 (γ) και (δ) δεν αφορά σε υπηρε−
σίες που ανατίθενται βάσει των διατάξεων του νόμου 
3316/2005.

1.5. Η προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης, η 
οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κοινο−
τικών Οδηγιών ορίζεται μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κατακύρωσης, μη συμπεριλαμβανομένων των προθε−
σμιών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 
αναφορικά με τον «Έλεγχο νομιμότητας συμβάσεων 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημόσιων έργων», 
όπου αυτός απαιτείται. Στην περίπτωση σύμβασης η 
οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών 
Οδηγιών η ανωτέρω προθεσμία αυξάνεται κατά είκοσι 
(20) ημερολογιακές ημέρες

1.6. Στις προθεσμίες που προσδιορίζονται στην πα−
ράγραφο 1.3 δεν συμπεριλαμβάνονται οι προθεσμίες 
αναμονής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 
για τις διαδικασίες ένστασης, προσφυγής και λοιπών 
ένδικων μέσων κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρ−
χής. Η ανωτέρω προθεσμία διακόπτεται σε περιπτώσεις 
άσκησης ενστάσεων, προσφυγών και λοιπών ένδικων 
μέσων και για όσο χρόνο διαρκούν αυτές μέχρι την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης εκδίκασης.

1.7. Η προθεσμία για την υποβολή στην αρμόδια αρχή 
που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης της υπογεγραμμένης 
σύμβασης και του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου ορίζεται 
μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

1.8. Η υποβολή του Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης προς 
την αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης διενεργείται 
εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που έπεται του 
μήνα πραγματοποίησης της δαπάνης. 

1.9. Η υποβολή του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου 
Πράξης, προς την αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρι−
σης διενεργείται εντός του πρώτου εικοσαημέρου του 
μήνα που έπεται του εξαμήνου αναφοράς. Ως εξάμηνα 
αναφοράς ορίζονται οι περίοδοι από 01/01 έως 30/06 
και από 01/07 έως 31/12. 

Άρθρο 44

Προσδιορισμός χρονικών προθεσμιών για την
έγκριση χρηματοδότησης και εκτέλεσης

πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές

1. Η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης εγγρα−
φής της πράξης στη Συλλογική Απόφαση του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, ορίζεται μέχρι δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της έκδοσης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ−ΕΣΠΑ και 
της κοινοποίησής της στο ΟΠΣ−ΠΔΕ ή της ημερομηνίας 
κοινοποίησης του αιτήματος στη Διεύθυνση Δημοσίων 
Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ στις περιπτώσεις πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων. 

2. Η προθεσμία για την έκδοση της εντολής κατανο−
μής χρηματοδότησης στο λογαριασμό του έργου που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά την έγκριση 
χρηματοδότησης της οικείας συλλογικής απόφασης, 
ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπο−
βολή του αιτήματος του δικαιούχου. 

3. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου και πιστοποίησης των παραδοτέων υπηρεσιών 
ή αγαθών από τις υπηρεσίες του δικαιούχου, ορίζεται 
μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή 
του αιτήματος του αναδόχου. 

4. Με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης 
της αντίστοιχης δαπάνης, η προθεσμία για την πληρωμή 
της δαπάνης από τον υπόλογο διαχειριστή του έργου ή 
τις οικονομικές υπηρεσίες της αρμόδιας αρχής, ορίζεται 
μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης των εγγράφων πιστοποίησης της παρα−
λαβής των παραδοτέων υπηρεσιών ή αγαθών, εφ΄ όσον 
ο ανάδοχος προσκομίσει εντός της προθεσμίας αυτής 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην προθεσμία αυτή 
δεν συμπεριλαμβάνεται ο προληπτικός έλεγχος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αυτός απαιτείται. 

Άρθρο 45

Σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των
επί μέρους των χρονικών προθεσμιών

1. Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ δημοσιεύονται 
για κάθε αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης οι 
τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης των επί μέρους 
ενεργειών και οι υπερβάσεις από τις προσδιοριζόμενες 
τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές προκύπτουν από 
τα καταχωρημένα στο ΟΠΣ στοιχεία.

2. Στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων τίθεται η συνολική 
χρονική προθεσμία για την ανάληψη νομικής δέσμευσης 
η οποία είναι δεσμευτική για το δικαιούχο καθώς και οι 
ενδιάμεσες προθεσμίες του άρθρου 43 προς ενημέρωση 
του δικαιούχου. Στην περίπτωση υπέρβασης της συνο−
λικής χρονικής προθεσμίας για την ανάληψη νομικής 
δέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.1, η αρμόδια 
αρχή επανεξετάζει υποχρεωτικά τη συνέχιση χρηματο−
δότησης της πράξης από το Πρόγραμμα και εισηγείται 
και ενεργεί είτε για την ανάκληση της απόφασης έντα−
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ξης είτε για τη συνέχιση της χρηματοδότησης από το 
Πρόγραμμα με ειδικούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη την 
κρισιμότητα και το μέγεθος της πράξης και τη συμβολή 
της στους στόχους του Προγράμματος. Ο ειδικός αυτός 
όρος προστίθεται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων για τις 
πράξεις δημοσίων συμβάσεων ή επιχορηγήσεων. 

3. Για τις πράξεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί 
αποφάσεις ένταξης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται από 
τις αρμόδιες αρχές για τις υποχρεώσεις που απορρέ−
ουν από την παρούσα και δεσμεύονται για την τήρηση 
των προθεσμιών για τις ενέργειες που απομένουν να 
υλοποιηθούν. 

4. Στην περίπτωση ανάκλησης της απόφασης έντα−
ξης πράξης η αρμόδια υπηρεσία που ασκεί καθήκο−
ντα διαχείρισης ενημερώνει το ΟΠΣ και μέσω αυτού 
ενημερώνεται η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 
ΥΠΟΙΑΝ για την απόσυρση της πράξης από το συγχρη−
ματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/ 
27.3.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
(ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και εν 
μέρει κωδικοποιηθεί με την μεταγενέστερη υπ’ αριθμ. 
43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β΄/9.9.2009) Υπουρ−
γική Απόφαση.

Άρθρο 46

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. 73226/Β1 (2)

Σύσταση θέσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατ’ 
εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

48),
β) του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),

δ) του π.δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 213),
ε) της υπ’ αρ. 383/18−1−2010 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 29),

στ) της υπ’ αρ. 2672/3−12−2009 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−

ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2408) και

ζ) της υπ’ αρ. 1120/Η/7−1−2010 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1).

2. Το υπ’ αρ. 44/11−6−2009 πρακτικό του υπηρεσιακού 
συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού του Πανεπι−
στημίου Πατρών.

3. Την υπ’ αρ. 168/21−10−2009 απόφαση του Β΄ Τμήμα−
τος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), περί υπαγωγής συμβασιούχου στις ρυθμίσεις 
του Π.Δ. 164/2004.

4. Το υπ’ αρ. 22648/23−11−2009 έγγραφο του Πανε−
πιστημίου Πατρών, καθώς και το γεγονός ότι, όπως 
βεβαιώνεται με το έγγραφο αυτό, στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών δεν υπάρχει κενή οργανική θέση με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη−
τας αντίστοιχης ή παρεμφερούς με τη συνιστώμενη με 
την παρούσα απόφαση.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ περίπου. Για το οικο−
νομικό έτος 2010 η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος 
των τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700) ευρώ περίπου, η 
οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουρ−
γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
(Ειδ. Φ. 19−250 ΚΑΕ 0200). Για την πενταετία 2010−2015 θα 
ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσε−
ων στους οικείους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων 
ετών, αποφασίζουμε:

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών συνιστάται μία (1) οργανική 
θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών 
και Βιολογικών Εργαστηρίων, με μειωμένη απασχόληση 
τριών (3) ωρών ημερησίως, προκειμένου να καλυφθούν 
διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ’ εφαρ−
μογή του Π.Δ. 164/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
  Αριθμ. Φ.151/77347/Β6 (3)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.151/20049/

Β6 (ΦΕΚ 272−Β/1.3.2007) Υπουργικής Απόφασης «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας 
Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
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Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 
90 − Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 
90Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο  13 του Ν. 3404/2005 
(ΦΕΚ 260−Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 
3848/2010 (ΦΕΚ 71−Α).

3. Τις διατάξεις της αριθ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/Β/ 
1.3.2007) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην τρι−
τοβάθμια εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας εκπ/σης που υπά−
γονται στις ειδικές κατηγορίες», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Φ.151/33886/Β6 (ΦΕΚ 
556−Β΄/31.3.2008), Φ.151/34623/Β6 (ΦΕΚ 636−Β/6.4.2009) και 
Φ.151/121021/Β6 (ΦΕΚ 2216−Β/2.10.2009, διόρθωση σφάλμα−
τος ΦΕΚ 2282−Β/27.10.2009) Υπουργικές αποφάσεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98−Α΄/22.5.2005), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Τις διατάξεις της αριθ. 1120/Η΄ (ΦΕΚ 1/Β/8.1.2010) Κοι−
νής Απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.151/ 
20049/Β6 (ΦΕΚ 272/Β/1.3.2007) Υπουργική Απόφαση 
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμι−
ας εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

1) Το εδάφιο β της Παραγράφου Β του άρθρου 3 
συμπληρώνεται ως ακολούθως: «ή βεβαίωση απ’ την 
οποία προκύπτει το σύνολο των μορίων των πανελλα−
δικά εξεταζομένων μαθημάτων για τους απόφοιτους Β΄ 
κύκλου TEE ή ΕΠΑΛ (ομάδα Α)».

2) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4, όπως τροποποιή−
θηκε με την παραγρ. 4 της αριθμ. Φ.151/33886/Β6 (ΦΕΚ 
556/Β΄/31.3.2008) Υπουργ. Απόφασης, αλλά και με την 
παράγραφο 21 της αριθμ Φ. 151/34623/Β6/ (ΦΕΚ 636/Β΄/
6.4.2009) ομοίας, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο 
επιλογής το γενικό βαθμό πρόσβασης για τους κατό−
χους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) ή 
αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ή το βαθμό απολυτηρίου για τους υποψή−
φιους άλλων χωρών για όσους υπάγονται στις ειδικές 
κατηγορίες των παραγράφων 4Α και 4Β του άρθρου 1 
της παρούσας. Ειδικά για τους αποφοίτους Β΄ κύκλου 
TEE ή ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄) κριτήριο επιλογής είναι ο βαθ−
μός που προκύπτει στην εικοσάβαθμη κλίμακα από το 
σύνολο των μορίων των πανελλαδικά εξεταζόμενων 
μαθημάτων κατά περίπτωση. Η επιλογή γίνεται κατά 
φθίνουσα σειρά του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα 
κατά περίπτωση και μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων 
που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία».

3) Η περίπτωση i του εδαφίου β της παραγράφου 8 
του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «i) Σύνο−
λο μορίων τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) για όλες 
τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.
Τ.Ε, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης, τις 
σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων 

Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. 
Το σύνολο αυτό είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από 
τα μαθήματα της κατεύθυνσης στην οποία εξετάσθηκαν 
οι υποψήφιοι.»

4) Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης ιι του 
εδαφ. β της παραγράφου 10 του άρθρου 4, αντικαθίστα−
ται ως ακολούθως: « Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της 
ειδικής κατηγορίας 3 αποκτούν δικαίωμα επιλογής για 
τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον το σύνολο των 
τριάντα πέντε (35) μορίων που είναι ενιαίο και δε δια−
φοροποιείται από τα μαθήματα της κατεύθυνσης στην 
οποία εξετάστηκαν.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
  (4)
    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

τον ομογενή ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ ΒΕΛΤΣΗ του ΧΡΗΣΤΟ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ 54190/11629/18.6.2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ 
ΒΕΛΤΣΗ του ΧΡΗΣΤΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για 
την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    F

  Αριθμ. 41770/δις (5)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος TALGAN.

  Με την αρ.: 41770/18−6−2010, 41771/18−6−2010 απόφαση 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν TALGAN.

Μορφή: INH.NE.SU.
Δικαιούχους σήματος: ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

  Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(6)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος TAMCIBIN.

  Με την αρ.: 41474/17−6−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν TAMCIBIN.

Μορφή : PD.SOL.INF.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15121

Δικαιούχους σήματος: QUEENSWOOD LIMITED, 
CYPRUS.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: AURORA PHARMACEUTICALS AE. 
 Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F  (7)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος VENIRON.

  Με την αρ.: 41472/17−6−201 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν VENIRON.

Μορφή: CS.SOLINF.
Δικαιούχους σήματος: VIOFAR ΕΠΕ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VIOFAR ΕΠΕ.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

Αριθμ. 198 (8)
    Παροχή Εξουσιοδότησης για υπογραφή εντολών μετα−

κινήσεων για το με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσω−
πικό του Ε.Ο.Τ., στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
Κεντρικής Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Αριθμ. απόφ. 196, αριθμ. συνεδρ. 28η/28.6.2010)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1950, όπως κυρώθηκε με 

τον Ν. 1624/1951 και με τις μεταγενέστερες τροποποιή−
σεις ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/
19−7−1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες δια−
τάξεις», 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11−10−2004) Αρμοδιότητες 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του−
ρισμού», και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, 3756/2009 
(ΦΕΚ 53/Α/31−3−2009 ) και ειδικότερα το άρθρο 37 «Ρυθ−
μίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του EOT».

3. Το Π.Δ 343/2001 «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρε−
σιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».

4. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.09) περί συγχώ−
νευσης των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής 
Ανάπτυξης και σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού & Του−
ρισμού.

5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.09) περί διορισμού 
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

6. Την υπ’ αριθμ. 21902/30−12−2009 απόφαση Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού & Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 541/Υ.Ο.Δ.Δ/30−12−
2009) περί ορισμού του Προέδρου και των μελών Διοι−
κητικού Συμβουλίου EOT.

7. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη 
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» − ΦΕΚ 35/Α, σύμ−
φωνα με την οποία «Οι εντολές μετακίνησης των υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο ή τα 
ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένα όργανα».

8. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3756/2009, (ΦΕΚ 53/
Α/31−3−2009), με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 3270/2004, σε συνδυασμό με το άρθρο 

16 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3 528/2007), από 
την οποία συνάγεται ότι την αρμοδιότητα για διορισμό 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 
του Ε.Ο.Τ., έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την παροχή εξουσιο−
δότησης στους Προϊσταμένους Δ/νσεων EOT, για την 
υπογραφή των αποφάσεων ή εντολών μετακινήσεων 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως και του 
αποσπασμένου προσωπικού, που υπάγεται στην υπη−
ρεσία τους για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου 
της Υπηρεσίας και την αποτελεσματικότερη και απο−
δοτικότερη λειτουργία αυτής.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του EOT.

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 198/28.06.2010 εισήγηση του 
Προέδρου του EOT, η οποία προσαρτάται στην πα−
ρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και τη 
συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζει:

1. Την παροχή εξουσιοδότησης στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., για 
την υπογραφή «με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΟΤ» των αποφάσεων ή εντολών ως και κάθε άλλου 
σχετικού υπηρεσιακού εγγράφου για υπηρεσιακή μετα−
κίνηση στο εσωτερικό, του απασχολούμενου στην υπη−
ρεσία τους προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή οποιαδήποτε 
άλλη σύμβαση ως και του αποσπασμένου προσωπικού 
με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού για την υπογραφή «με εντολή 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ» των αποφάσεων ή 
εντολών μετακίνησης στο εσωτερικό, ως και κάθε άλλου 
σχετικού υπηρεσιακού εγγράφου για το προσωπικό με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου των Αυτοτελών Γραφείων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης 
στο εσωτερικό, θα είναι στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
προγράμματος μετακινήσεων για κάθε Διεύθυνση από 
τον Πρόεδρο Ε.Ο.Τ., και θα πρέπει να εκδίδονται πριν 
την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου και 
να προσδιορίζεται η ημερομηνία μετακίνησης, ο αριθ−
μός των ημερών εκτός έδρας, η αιτία, ο τόπος και το 
μέσο μετακίνησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα φόρμας 
Εντολής Μετακίνησης Εκτός Έδρας της Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 501508 (9)
    Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εντολών υπη−

ρεσιακής μετακίνησης στο εσωτερικό, του μονίμου 
προσωπικού του Ε.Ο.Τ., στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1624/1951 «περί EOT», όπως ισχύ−
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ει και του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/11.10.04) «Αρ−
μοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού και 
τις διατάξεις του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31−3−2009), 
και ειδικότερα το άρθρο 37 «Ρυθμίσεις για τα όργανα 
διοίκησης του EOT».

3. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11.10.01) «Οργανισμός 
Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού».

4. Την αρ. 21902/30−12−2009 απόφαση της Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού περί διορισμού του Νικολά−
ου Κανελλόπουλου στη θέση του Προέδρου EOT (ΦΕΚ 
541/Υ.Ο.Δ.Δ./30−12−2009).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄), «Υπαλληλικός Κώδικας», που ορίζει ότι οι υπάλληλοι 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διορίζονται με 
απόφαση του ανώτατου μονομελούς οργάνου διοίκησης 
του και, αν δεν υπάρχει, του προέδρου του συλλογικού 
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 
Α 35).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την παροχή εξουσι−
οδότησης στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού για την υπογρα−
φή των αποφάσεων ή εντολών υπηρεσιακής μετακίνη−
σης στο εσωτερικό του μονίμου προσωπικού του EOT 
που υπάγεται στην αρμοδιότητα τους.

9. Το ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Τ., εξουσιοδοτούμε:

1. Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., να υπογράφουν « με εντολή 
του Προέδρου ΕΟΤ» τις αποφάσεις ή εντολές μετακί−
νησης για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό, ως και 
κάθε άλλο σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο, του μονίμου 
προσωπικού του Ε.Ο.Τ., ως και του αποσπασμένου μονί−
μου προσωπικού, που υπάγεται στην υπηρεσία τους.

2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Ε.Ο.Τ., να υπογράφει «με εντολή του Προέδρου ΕΟΤ» τις 
αποφάσεις ή εντολές υπηρεσιακής μετακίνησης, ως και 
κάθε άλλο σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο για το μόνιμο 
και αποσπασμένο μόνιμο προσωπικό των Αυτοτελών 
Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης 
στο εσωτερικό, θα είναι στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
προγράμματος μετακινήσεων για κάθε Διεύθυνση από 
τον Πρόεδρο Ε.Ο.Τ., και θα πρέπει να εκδίδονται πριν 
την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου και 
να προσδιορίζεται η ημερομηνία μετακίνησης, ο αριθ−
μός των ημερών εκτός έδρας, η αιτία, ο τόπος και το 
μέσο μετακίνησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα φόρμας 
Εντολής Μετακίνησης Εκτός Έδρας της Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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