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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1083716/1994/0001Α (1)
 Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η 

εκτέλεση έργου της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 
κ.ε. του Αστικού Κώδικα»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997).

β) Του άρθρου 3 περ. γ΄ του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄).
γ) Των παραγράφων 15 και 27 του άρθρου 4 του 

ν.2390/1996 (ΦΕΚ 54/Α΄) και
δ) Των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού Κώδικα.
2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−

κονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, και 

β) τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 125/2008 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε 
δεκτή με την από 17.3.2008 επισημειωματική πράξη του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και η οποία επέ−
χει θέση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 βεβαίωσης ότι «πρό−
κειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει 
εξαρτημένη εργασία».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 4.5/310/12341/4.8.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της 
33/2006 Π.Υ.Σ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 576.000 
ευρώ περίπου, για το χρονικό διάστημα του ενός (1) 
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έτους, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΚΑΕ: 0871 Ε.Φ.23150).

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/Β΄ 
/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο 
Νάκο».

7. Το υπ’ αριθμ. 2/11237/24.4.2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού (Δ20) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε σε σαράντα (40) τον αριθμό των ατό−
μων ΥΕ Εργατών, στα οποία μπορεί να ανατεθεί η εκτέ−
λεση έργου της Γ.Γ.Π.Σ. με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού 
Κώδικα, ως εξής:

2. Το έργο που θα ανατεθεί στους εν λόγω αναδό−
χους είναι η παραγωγή − εκτύπωση, κοπή, εμφακέλω−
ση, δεματοποίηση, μεταφορά στα ΕΛΤΑ και αποστολή 
στους φορολογούμενους 15.000.000 εντύπων, καθώς και 
η εκτύπωση των αντίστοιχων καταστάσεων διαχείρισης 
του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) και αποστολή τους 
στις Δ.Ο.Υ. της Επικράτειας μέσω των ΕΛΤΑ.

3. Για την ολική παράδοση του έργου απαιτείται 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Οι δε ανάδοχοι θα 
αναλάβουν την εκτέλεση του έργου ως συνοφειλέτες 
εις ολόκληρον, κατά το άρθρο 681 κ.επ. του Αστικού 
Κώδικα. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου 
επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής 
των αναδόχων.

4. Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η 
εκτέλεση του έργου, πρέπει να κατέχουν απολυτήριο 
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριτάξιου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισο−
δύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής 
του π.δ. 580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ει−
δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
του άρθρου ι του ν. 2817/2000.

5. Οι ανάδοχοι θα αμείβονται τμηματικά κατά μήνα 
και ανάλογα με την πρόοδο του έργου.

6. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εγκατα−
στάσεις της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.

7. Το προς ανάθεση έργο πρόκειται να εκτελεστεί μια 
φορά και η εκτέλεση του δεν θα υπόκειται στις εντολές 
και τις οδηγίες του εργοδότη. Οι ανάδοχοι δεν υπο−
χρεούνται να τηρούν συγκεκριμένο ωράριο υπηρεσίας 
ή εργασίας, αλλά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
περαιώσουν το έργο, που τους ανατίθεται, στο συγκε−
κριμένο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους.

8. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

9. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες 
άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στην παρούσα 
απόφαση, όπως θα εξειδικευθούν στις προς κατάρτιση 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, απαγορεύεται.

10. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα, καθώς και άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν 
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του 
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

11. H εκτέλεση του έργου, που θα ανατεθεί στους 
σαράντα (40) αναδόχους, δεν ανάγεται στον κύκλο των 

συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Π.Σ., δεδο−
μένου ότι πρόκειται για έργο έκτακτο που θα εκτελε−
σθεί άπαξ. Οι λόγοι για τους οποίους η υπηρεσία αυτή 
αδυνατεί να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, είναι οι 
εξής: 

Ι. Το έργο υπερβαίνει την παραγωγική δυναμικότητα 
της Γ.Γ.Π.Σ.

ΙΙ. H εκτεταμένη φύση του έργου, λόγω του μεγάλου 
όγκου των εντύπων (εκκαθαριστικά σημειώματα τέλους, 
δόσεις, ειδικές επιστολές κ.λ.π.), τα οποία θα πρέπει να 
διαχειριστεί η Γ.Γ.Π.Σ.

III. Το υπάρχον προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. απασχολείται 
εξ’ ολοκλήρου στην υλοποίηση των παγίων λειτουργιών 
και παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής.

IV. Υπάρχει πλήρης αδυναμία να διατεθεί προσωπικό 
της ειδικότητας αυτής από την Κεντρική Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 39481/ΕΥΣ 5227 (2)
    Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την 

επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  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 Α΄ 98/22.4.2005).

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και ειδικότερα 
το άρθρο 24 αυτού.

3. Τον υπ’ αριθμ. 1083/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβου−
λίου 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.

4. Τον υπ’ αριθμ. 1080/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.7.2006 για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

5. Τον υπ’ αριθμ. 1828/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επι−
τροπής της 8.12.2006 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 Ταμείο Συνοχής και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

6. Την από 26.6.2007 Σύμβαση Χρηματοδότησης 
(Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα 
και τη σύσταση και οργάνωση του Ταμείου κεφαλαίου 
JEREMIE τηρούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν−
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δύσεων ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

7. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001).

8. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).

9. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Μακεδονίας − Θράκης».

10. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού, Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου».

12. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής».

13. Την υπ’ αριθμ. 3851/ΕΥΣ 524 /29.1.2008 (ΦEK Β΄ 
333/29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ει−
δικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης».

14. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής των ΕΠ, ως αρμόδιας Διαχειριστικής 
Αρχής των ΠΕΠ 2007−2013 και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ Επιχειρηματικότητα και Ανταγω−
νιστικότητα.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη ύψους 100.000.000 ευρώ, η οποία καλύπτεται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου

1. Συνιστάται Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με 
την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE», εφεξής Τα−
μείο, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την εφαρμο−
γή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 3614/2007 
και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 
συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο 
Ταμείο Κεφαλαίου.

2. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από 
ένα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυή−
σεων και ταμεία δανείων.

3. Για τη σύσταση του Ταμείου Κεφαλαίου JEREMIE Ο 
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών καταβάλλει προς 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως άμεση χρηματο−
δοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, κατά το προβλεπό−
μενα στο όρθρο 44 παρ. 2β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, το συνολικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων 
(100.000.000,00) Ευρώ.

4. Το ανωτέρω ποσόν, που τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων 
του ΠΔΕ για το έτος 2008 πενήντα εκατομμυρίων ευρώ 
(50.000.000 €) από τη ΣΑΕ 324/8 του Υπουργείου Οι−
κονομίας και Οικονομικών κοι πενήντα εκατομμυρίων 
ευρώ (50.000.000 €) από τη ΣΑΕ 027/8 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης σε έντοκο τραπεζικό λογοριασμό επ’ ονόματι 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και για λογαρι−

ασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 3.3 της Σύμβασης χρηματοδότησης 
για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIΕ στην 
Ελλάδα.

Άρθρο 2
Αποφάσεις ένταξης πράξεων που αφορούν 

τη σύσταση του Ταμείου

1. Για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων 
και δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αποφασίζεται η ένταξη στα αντίστοιχα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα των παρακάτω πράξεων 
με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για τη συνεισφορά 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: 

(α) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακί−
ου JEREMIE» δημόσιας δαπάνης δέκα πέντε εκατομμυ−
ρίων (15.000.000,00) ευρώ, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 
324/8 και εντάσσεται στο ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης 
άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχει−
ρηματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας». 

(β) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου JEREMIE» δημόσιας δαπάνης τεσσάρων εκατομ−
μυρίων κοι πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ 
χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 324/8 και εντάσσεται στο 
ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης άξονας προτεραιότητας 
«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής 
Μακεδονίας».

(γ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου JEREMIE» δημόσιας δαπάνης τεσσάρων εκατομμυ−
ρίων (4.000.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται οπό τη ΣΑΕ 
324/8 και εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδος − Ηπείρου άξονος προτεραιότητας «Ψηφιακή 
Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας». 

(δ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου JEREMIE» δημόσιας δαπάνης είκοσι πέντε εκατομ−
μυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (25.500.000,00) ευρώ 
χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 324/8 και εντάσσεται στο 
ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλι−
ση και Επιχειρηματικότητα Αττικής». 

(ε) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου JEREMIE» δημόσιας δαπάνης ενός εκατομμυρίων 
(1.000.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 324/8 
και εντάσσεται στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχει−
ρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου».

(στ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου JEREMIE» δημόσιας δαπάνης πενήντα εκατομμυρί−
ων (50.000.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 
027/8 και εντάσσεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτί−
ωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος». 

2. Οι Διαχειριστικές Αρχές των οικείων Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων μεριμνούν για την καταχώρηση των 
στοιχείων της παρούσας απόφασης στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα.

Άρθρο 3
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου και ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. Η χρηματοδότηση των πράξεων του άρθρου 2, μετά 
την απόφαση ένταξης στα ΕΠ και την ένταξη τους στο 
ΠΔΕ θα γίνεται με μεταφορά των πιστώσεων στο Λο−
γαριασμό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου που θα ανοιχθεί 
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για το συγκεκριμένο έργο σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία.

2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή των αρμόδιων 
για την εκτέλεση των ανωτέρω ΣΑΕ υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης.

3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και 
Υπουργείου Ανάπτυξης και η εμφάνιση των αντιστοίχων 
δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, 
ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αντιγράφου της εντολής των αρμόδιων Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και 
Υπουργείου Ανάπτυξης προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
για τη χρηματοδότηση των οικείων πράξεων δημοσίων 
επενδύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα 
απόφαση.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.

γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στο 
λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 
προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες 

Επενδυτικού Συμβουλίου

1. Για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής 
και τον συντονισμό της εφαρμογής της πρωτοβουλίας 
JEREMIE στην Ελλάδα, συνιστάται Επενδυτικό Συμβού−
λιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της 
Σύμβασης Χρηματοδότησης.

2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα 
τακτικά μέλη, εκ των οποίων τέσσερα μέλη, συμπεριλαμ−
βανομένου του Προέδρου, ορίζονται από τον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για την εφαρμογή 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, τέσσερα 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, και ένα μέλος που θα 
διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στο χρηματοοικονομι−
κό ή εν γένει επιχειρηματικό τομέα από τον Υπουργό 
Οικονομίας και Οικονομικών. Η θητεία των μελών του 
Επενδυτικού Συμβουλίου είναι διετής, με δυνατότητα 
επαναδιορισμού τους. Στις συνεδριάσεις του Επενδυ−
τικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται έως δύο 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ως 
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Το Επενδυτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:

α) Εγκρίνει την Επενδυτική Στρατηγική και Σχεδια−
σμό, καθώς και τα προϊόντα του ταμείου κεφαλαίου 
JEREMIE.

β) Εγκρίνει τροποποιήσεις της Επενδυτικής Στρατηγι−
κής και Σχεδιασμού καθώς και των προϊόντων κατόπιν 
σχετικής πρότασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύ−
σεων.

γ) Εγκρίνει κάθε Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή τυχόν τρο−
ποποιήσεις αυτών, κατόπιν σχετικής πρότασης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, η υλοποίηση των 
οποίων παρακολουθείται από ή με την ευθύνη των Δι−
αχειριστικών Αρχών. Η επιλογή των επί μέρους Επιχει−

ρηματικών Σχεδίων βασίζεται σε κριτήρια συμβατά με 
τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

δ) Εποπτεύει την πρόοδο και τη στρατηγική του Τα−
μείου Κεφαλαίου JEREMIE, εγκρίνει την έκθεση προόδου 
και παρακολουθεί σε περιοδική βάση την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης, κα−
θώς και την εκτέλεση των πράξεων σύμφωνα με τους 
στόχους της πρωτοβουλίας JEREMIE, των Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων και της Επενδυτικής Στρατηγικής 
και Σχεδιασμού.

ε) Εκδίδει, κατά την κρίση του, συστάσεις ή δηλώσεις 
γενικής φύσεως προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
και τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων του Ταμείου Κεφαλαίου JEREMIE ή/και 
άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν στη βελτιστο−
ποίηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου Κεφαλαίου 
JEREMIE στην Ελληνική οικονομία.

στ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του, κατά την πρώτη του συνεδρίαση, σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

4. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 
μία φορά ανά εξάμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου ή πρόταση δύο μελών του, ή πρόταση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το Επενδυτικό 
Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συ−
νεδρίαση τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του, συμπερι−
λαμβανομένου του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου, με 
αντιπροσώπευση και των δύο Υπουργείων. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν 
γένει λειτουργία του Επενδυτικού Συμβουλίου θα καθο−
ρισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. 

5. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του, το 
Επενδυτικό Συμβούλιο δύναται με σχετική απόφαση του 
να συστήσει Γραμματεία επιφορτισμένη με διοικητικά 
καθήκοντα.

Άρθρο 5
Ενδιάμεσοι Οργανισμοί

1. Προς το σκοπό της υλοποίησης της πρωτοβου−
λίας JEREMIE στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων θα προτείνει στο Επενδυτικό Συμβούλιο 
τους Ενδιάμεσους Οργανισμούς, μέσω των οποίων θα 
διατεθούν κεφάλαια, δάνεια ή εγγυήσεις, με ανταγωνι−
στικούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι 
θα προκύψουν κατόπιν διαγωνιοτικής διαδικασίας που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προτείνει τα κρι−
τήρια επιλογής των Ενδιάμεσων Οργανισμών για κάθε 
πράξη, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 
όρους των Κανονισμών που διέπουν τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και συμβατά με τους στόχους των Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων.

3. Τα κριτήρια επιλογής και οι Ενδιάμεσοι Οργανισμοί 
εγκρίνονται από το Επενδυτικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Άρθρο 6 
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

1. Οι Ενδιάμεσοι Οργανισμοί υποχρεούνται να αποδέ−
χονται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα 
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Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους, επαληθεύσεις και 
επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγ−
ματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προ−
γραμματισμού προκειμένου να παρακολουθούνται οι 
πραγματοποιούμενες επενδύσεις και να διασφαλίζεται 
ότι τα διατιθέμενα από το Ταμείο ποσά επενδύονται 
σύμφωνα με τους στόχους του οικείου άξονα προτε−
ραιότητας.

3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και 
ελέγχων εξετάζεται, με βάση δικαιολογητικά έγγραφα, 
η τήρηση της διαδικασίας επιλογής των Ενδιάμεσων 
Οργανισμών, η τήρηση της διαδρομής ελέγχου, η τή−
ρηση των κανόνων περί Κρατικών Ενισχύσεων όπως 
επίσης και η τήρηση των ανώτατων ορίων για τα κόστη 
διαχείρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 παρ. 4 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσε−
ων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρε−
άζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων, οι Ενδιάμεσοι 
Οργανισμοί υποχρεούνται στην ανάκτηση των τυχόν 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 7 
Διαδρομή ελέγχου

1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα τηρεί ξεχωρι−
στό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για κάθε 
ένα από τα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την 
παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του Ταμείου 
Κεφαλαίου JEREMIE.

2. Οι Ενδιάμεσοι Οργανισμοί οφείλουν να τηρούν ξε−
χωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για 
κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμ−
ματα, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο 
για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του 
Ταμείου Κεφαλαίου JEREMIE.

3. Επίσης οι Ενδιάμεσοι Οργανισμοί οφείλουν να τη−
ρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις 
δαπάνες που αφορούν στην επένδυση, παροχή δανείου 
ή εγγύηση και να θέτουν αυτά στη διάθεση των εθνικών 
οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊ−
κού Ελεγκτικού Συνεδρίου για:

α) διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,

β) διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του 
μερικού κλεισίματος.

Τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

4. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, εφόσον οι Ενδιάμε−
σοι Οργανισμοί χορηγούν κρατικές ενισχύσεις υπό την 
έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης, υποχρεούνται να 
τηρούν λεπτομερή μητρώα για κάθε καθεστώς ενισχύ−
σεων επί δέκα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 

χορηγήθηκε η τελευταία ατομική ενίσχυση βάσει του 
εν λόγω καθεστώτος. Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να διαπιστωθεί αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται 
στον Καν. 1628/2006, περιλαμβανομένων των πληροφο−
ριών για το καθεστώς των επιχειρήσεων των οποίων 
το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται από το καθεστώς 
τους ως MME.

Άρθρο 8
Όροι υλοποίησης

Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης εφαρ−
μόζονται οι όροι της από 26.7.2007 Σύμβασης Χρημα−
τοδότησης (Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην 
Ελλάδα.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 1088546/874/Α0006 (3)
    Έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ε΄: «Εποπτείας και 

Ελέγχου για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», της Δ/νσης 
Ελέγχου της Γεν. Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της 

φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄265).

β) Του άρθρου 53, παρ. 2 του ν.3691/2008 «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη−
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166) με το οποίο 
συνιστάται στη Δ/νση Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Φο−
ρολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, Τμήμα Ε΄ με τίτλο «Τμήμα Εποπτείας και 
Ελέγχου για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσό−
δων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρημα−
τοδότησης της τρομοκρατίας».

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 (Α΄ 98).

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

Ορίζουμε την 8.9.2008 ως ημερομηνία έναρξης λει−
τουργίας του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου για την 
αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη−
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ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, της Δ/νσης Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης 
Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 1088591/876/Α0006 (4)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1081406/833/Α0006/ 28.7.2008 

απόφασης «Έναρξη λειτουργίας της ΔΟΥ Περάματος 
του Νομού Ρεθύμνης».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της 

φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265).

β) Των άρθρων 1 και 6 του π.δ. 42/2001 «Αναδιοργάνω−
ση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών» (Α΄ 32).

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 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 1081406/833/Α0006/28.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 
1553) υπουργική απόφαση «Έναρξη λειτουργίας της ΔΟΥ 
Περάματος του Νομού Ρεθύμνης».

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

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1081406/833/
Α0006/28.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1553) απόφαση «Έναρξη λει−
τουργίας της ΔΟΥ Περάματος του Νομού Ρεθύμνης» 
και ορίζουμε ως νέα ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
αυτής την 12.1.2009. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1081406/833/
Α0006/28.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1553) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 16131 ΕΦΑ 3299 (5)
    Σύσταση Ομάδας Εργασίας για − προβολή της δράσης 

του ΕΠΑΝ «Ελληνικό Παρατηρητήριο Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων−ΕΠΕΤΕ», Μέτρο 8.3, 
Δράση 8.3.4/1, στο Περίπτερο του Υπουργείου Ανά−
πτυξης στην 73η ΔΕΘ 2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−

σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983.

β. Του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

γ. Των άρθρων 16, 17 και 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) 
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως αντικατα−
στάθηκαν με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

δ. Του ν. 1733/1987 «περί μεταφοράς τεχνολογίας, 
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επι−
τροπής Ατομικής Ενέργειας.

ε. Του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2308/1995 
(ΦΕΚ Α/114).

στ. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».

ζ. Του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α/ 206) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις», Κεφάλαιο Α «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα».

η. Του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α΄/16.12.1999) «Περί ειδικών 
λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

θ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση».

ι. Του ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στά−
διο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων 
έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα 
με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 178/8.9.1997).

κ. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999) «Κώδικας Διοι−
κητικής Διαδικασίας», αρ. 13 και 14, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους ν. 2880/2001, ν. 3230/2004, 
ν.3242/2004 και ν. 3345/2005.

λ. Του ν. 2685/1999 «Για την κάλυψη δαπανών μετακι−
νούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικρατείας 
και άλλες διατάξεις».

μ. Του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α/28.9.1999) άρθρο 23, 
παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 2843/2000 
περί «Εκσυγχρονισμού και Χρηματιστηριακών συναλλα−
γών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στη ποντοπόρα 
ναυτιλία, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 34.

ν. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

ξ. Του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄/25.6.2001), «Σύνδεση 
Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες 
διατάξεις».

ο. Του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α΄/2.11.2001), «Φορολογικές 
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρημα−
τικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

π. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) άρθρο 17, 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών και 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».
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ρ. Του άρθρου 34 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ149/Α/4.8.2004) 
«Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».

2. α. Του π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 116), 
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992 (ΦΕΚ Α΄ 81), 
π.δ.147/1994 (ΦΕΚ A΄ 99) και π.δ. 128/1997 (ΦΕΚ A΄ 115).

β. Του π.δ. 327/1995 (ΦΕΚ 176/28.8.1995) «Όροι και δια−
δικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρημα−
τοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέ−
πονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ. Του π.δ. 27/1.2.1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιή−
θηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού».

δ. Του π.δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο−
θεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
18.7.1992» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ.18/2000.

ε. Του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο−
ήθειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ5671/16.9.2003 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
«εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002 «εκτέλεση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση 
των αντίστοιχων πόρων.

στ. Του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού».

ζ. Του π.δ. 127/2006 (ΦΕΚ 139/11.7.2006) «Γενική Διεύθυν−
ση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης».

η. Του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.3.2007) {Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσί−
ων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005}.

θ. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232 A/19.9.2007).

3. Την υπ’ αριθμ. 5439/14.5.1985 Κοινή Απόφαση Υπουρ−
γών Οικονομικών και Έρευνας Τεχνολογίας «Σύσταση 
Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΒΕΤ και στους εποπτευόμε−
νους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων 
της έρευνας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις με αριθ. 5056/20.5.1987, 7401/11.5.1988, 570/19.1.1994 
και 12739/ 9.10.2000 όμοιες αποφάσεις. 

4. Τις υπ’ αριθμ. 2900/26.5.1986 και 6000/86 κοινές 
Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 
Οικονομίας «περί καθορισμού διαδικασίας μεταφοράς 
χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων σε Ειδικούς 
Λογαριασμούς για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμ−
μάτων».

5. Την υπ’ αριθμ. 3405/12.6.2003 απόφαση «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 12487 ΔΚΗ/Α 905/26.6.2008 Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 277/ΥΟΔΔ 27.6.2008).

7. Την υπ’ αριθμ. 25345 (ΔΚΗ/Α) 1464/15.12.2006 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμμα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης».

8. Την υπ’ αριθμ. 18635/(ΔΚΗ/Α) 1326/30.10.2007 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 2152/6.11.2007) 
με θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, 
στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενι−
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογρά−
φουν με εντολή “Υπουργού”».

9. Την απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/
GR/16/1/ΡΟ/016 όπως τροποποιήθηκε με την Ε (2004) 
5484/21.12.2004 όμοια, για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 69/2001 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
12.1.2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης της ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

11. Την υπ’ αριθμ. 4063/Β3 576/15.4.2005 Πρόσκληση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης 
του τελικού δικαιούχου (ΓΓΕΤ) για ένταξη της πράξης με 
τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Ειδικοτήτων» (Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4) στο ΕΠΑΝ, καθώς 
επίσης και την υπ’ αριθμ. 10081/Β3 1445/21.9.2005 από−
φαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για παράταση 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης.

12. Την πρόταση που υποβλήθηκε από τη Γενική Γραμ−
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ειδική Υπηρε−
σία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ με Α.Π.5062/Β΄3780/12.5.2006, 
με το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο της πράξης/έργου, 
όπως συμπληρώθηκε με το Τεχνικό Δελτίο και τα συ−
νημμένα έγγραφα που κατατέθηκαν με Α.Π. 8568/Β΄3 
1199/21.7.2006 και 9382/Β’ 3 1315/8.8.2006. 

13. Την υπ’ αριθμ. 10577/Β31435/18.9.2006 απόφαση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητας για ένταξη της πράξης 
«Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδι−
κοτήτων» στο Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και 
Τεχνολογικό Δυναμικό» με τελικό δικαιούχο τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

14. Την ένταξη του έργου «Παρατηρητήριο Ερευνητι−
κών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», στο ΠΔΕ της Γενι−
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Συλλογική 
Απόφαση Έργων 013/3, έργο 2006 ΣΕ 013 3 0038.

15. Την αίτηση της 1ης τροποποίησης ενταγμένης πρά−
ξης στο ΕΠΑΝ με αριθμ.πρωτ. 12503/ΕΦΑ 2996/12.7.2007 
που υποβλήθηκε από τη ΓΓΕΤ.

16. Την υπ’ αριθμ. 2456/ΕΦΑ 545/14.2.2007 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την 
εκτέλεση της πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» και την τροποποίηση αυτής 
με υπ’ αριθμ. 19970/ΕΦΑ 4585/15.11.2007.

17. Την υπ’ αριθμ. 8623/ Β3 850/20.7.2007 1η Τροποποίη−
ση της Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα για την Αντα−
γωνιστικότητα σχετικά με την ένταξη στο Ε.Π. «Ανταγω−
νιστικότητα» της Πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» και το επισυναπτόμενο 
Τεχνικό Δελτίο Έργου (1η τροποποίηση).

18. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για «Δημιουργία Ολο−
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, 
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Επεξεργασίας και Διάχυσης στοιχείων του Ελληνικού 
Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ει−
δικοτήτων με Διαδικτυακή Πύλη και Εφαρμογή Αντι−
στοίχισης Αγοράς Εργασίας» ώστε να υλοποιήσει το 
έργο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και 
Τεχνολογικό Δυναμικό» 

19. Τον Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
2000−2006.

20. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 Απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με 
τον ορισμό Υπόλογου Διαχειριστή για το έργο Δημο−
σίων Επενδύσεων με κωδικό 2003ΣΕ01330010 της ΣΑΕ 
013/3.

21. Το υπ’ αριθμ. 2003 ΣΕ 0133 0010 (Δαπάνες Τεχνικής 
Βοήθειας στήριξης της ΓΓΕΤ, για την υποστήριξη της 
υλοποίησης του ΕΠΑΝ−ΠΕΠ) της ΣΑΕ 013/3 του ΠΔΕ 
της ΓΓΕΤ.

22. Την υπ’ αριθμ. 13655/ΕΦΑ 3274/31.7.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ι.Παπαθανασίου για την 
διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάλη−
ψη εκπόνησης του έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργασίας 
και Διάχυσης στοιχείων του Ελληνικού Παρατηρητηρί−
ου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων με Δι−
αδικτυακή Πύλη και Εφαρμογή Αντιστοίχισης Αγοράς 
Εργασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 8.3.4 
του ΕΠΑΝ με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Ειδικοτήτων»

23. Την διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για 
την ανάθεση έργου με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργα−
σίας και Διάχυσης στοιχείων του Ελληνικού Παρατηρη−
τηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων με 
Διαδικτυακή Πύλη και Εφαρμογή Αντιστοίχισης Αγοράς 
Εργασίας» ώστε να υλοποιήσει το έργο «Παρατηρητή−
ριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 
8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό», 
στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Παρατηρητήριο 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Ε.Π.ΑΝ. 
2000 – 2006), ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Επίσημη Εφημερί−
δα Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Τεύχος 147, Ημερομηνία Δημοσίευσης 
2.8.2007, Αριθμός Προκήρυξης 182876.

24. Την υπ’ αριθμ. 16893/ΕΦΑ 3931/4.10.2007 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 
για τη σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την αξι−
ολόγηση προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο 
της προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που 
αφορά τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφορια−
κού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάχυσης 
στοιχείων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων με Διαδικτυακή Πύλη και 
Εφαρμογή Αντιστοίχισης Αγοράς Εργασίας» στο πλαί−
σιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3, 
Δράση 8.3.4/1, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
22091/ΕΦΑ 5002/13.12.2007 όμοια απόφαση.

25. Την υπ’ αριθμ. 17047/ΕΦΑ 3968/5.10.2007 απόφαση 
συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για την αξιο−
λόγηση προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο 

της προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που 
αφορά τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφορια−
κού Συστήματος Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάχυσης 
στοιχείων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων με Διαδικτυακή Πύλη και 
Εφαρμογή Αντιστοίχισης Αγοράς Εργασίας» στο πλαί−
σιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3, 
Δράση 8.3.4/1 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
17948/ΕΦΑ 4120/ 18.10.2007 όμοια απόφαση.

26. Την υπ’ αριθμ. 14232/ΕΦΑ 2881/16.7.2008 απόφαση 
ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρω−
μένου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής, Επεξερ−
γασίας και Διάχυσης στοιχείων του Ελληνικού Παρατη−
ρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων με 
Διαδικτυακή Πύλη και Εφαρμογή Αντιστοίχισης Αγοράς 
Εργασίας», στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνικό 
Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικο−
τήτων», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1.

27. Την υπ’ αριθμ. 18425/ΕΦΑ 4241/25.10.2007 επιστολή 
της ΓΓΕΤ με θέμα «Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δια−
γωνισμού» προς την Μονάδα Παρακολούθησης Διαγω−
νισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ).

28. Την υπ’ αριθμ. 10911 /ΕΤ/ΣΠ/9.11.2007 επιστολή της 
Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσε−
ων (ΜΟΠΑΔΙΣ) με θέμα «Έλεγχος σχεδίων περιληπτικής 
και αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού «Παρακο−
λούθηση της εξέλιξης των θεμάτων που αφορούν στις 
Ειδικότητες Έρευνας και Τεχνολογίας και στην πορεία 
του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα» 
(σχετική επιστολή της ΓΓΕΤ με αριθμ. πρωτ. 18425/ΕΦΑ 
4241/25.10.2007).

29. Την υπ’ αριθμ. 13517/ΕΦΑ Β3 1343/16.11.2007 επι−
στολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με θέμα 
«Προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου με 
τίτλο «Παρακολούθηση της εξέλιξης των θεμάτων που 
αφορούν στις Ειδικότητες Έρευνας και Τεχνολογίας και 
στην πορεία του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην 
Ελλάδα» που προκηρύσσεται στο πλαίσιο της πράξης 
«Ελληνικό Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογι−
κών Ειδικοτήτων – ΕΠΕΤΕ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», 
Άξονας 8, Μέτρο 8.3., Δράση 8.3.4/1.

30. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με 
τον ορισμό Υπόλογου Διαχειριστή για το έργο Δημο−
σίων Επενδύσεων με κωδικό 2003ΣΕ01330010 της ΣΑΕ 
013/3.

31. Την διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
για την ανάθεση έργου με τίτλο: «Παρακολούθηση της 
Εξέλιξης των Θεμάτων που αφορούν στις Ειδικότητες 
Έρευνας και Τεχνολογίας και στην πορεία του Τομέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα» ώστε να υλο−
ποιήσει το έργο «Ελληνικό Παρατηρητήριο Ερευνητι−
κών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων − ΕΠΕΤΕ», Μέτρο 
8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό», 
στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Ελληνικό Παρα−
τηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων 
− ΕΠΕΤΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω−
νιστικότητα» Ε.Π.ΑΝ. 2000 – 2006), που έχει δημοσιευ−
θεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕΕΕ) την Τρίτη 20.11.2007, με αριθμό εγγράφου 2007−
272289−EL.
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32. Την υπ’ αριθμ. 22092 ΕΦΑ 5003/13.12.2007 (ΦΕΚ 
Β΄2494/31.12.2007) απόφαση Σύστασης γνωμοδοτικής 
επιτροπής για την αποσφράγιση/αξιολόγηση των υπο−
βαλλόμενων προσφορών στο πλαίσιο της προκήρυξης 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που αφορά τη «Παρακο−
λούθηση της Εξέλιξης των Θεμάτων που αφορούν στις 
Ειδικότητες Έρευνας και Τεχνολογίας και στην πορεία 
του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα» στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ελληνικό Πα−
ρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτή−
των − ΕΠΕΤΕ», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1

33. Την υπ’ αριθμ. 20000/ΕΦΑ 4590/16.11.2007 απόφαση 
προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την 
ανάληψη εκπόνησης του έργου «Παρακολούθηση της 
Εξέλιξης των Θεμάτων που αφορούν στις Ειδικότητες 
Έρευνας και Τεχνολογίας και στην πορεία του Τομέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Δράσης 8.3.4 του ΕΠΑΝ με τίτλο «Παρα−
τηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 419 ΕΦΑ 133/ 
9.1.2008 όμοια απόφαση.

34. Την υπ’ αριθμ. 73/ΕΦΑ 28/3.1.2008 απόφαση συ−
γκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για την αποσφρά−
γιση /αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών στο 
πλαίσιο της προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνι−
σμού που αφορά την «Παρακολούθηση της Εξέλιξης 
των Θεμάτων που αφορούν στις Ειδικότητες Έρευνας 
και Τεχνολογίας και στην πορεία του Τομέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου με τίτλο «Ελληνικό Παρατηρητήριο Ερευνη−
τικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων − ΕΠΕΤΕ», Μέτρο 
8.3, Δράση 8.3.4/1

35. Την υπ’ αριθμ. 14234/ΕΦΑ 2882/16.7.2008 απόφαση 
αποδοχής του υπ΄αριθμ. ΕΦΑ 2763/7.7.2008 2008 Πρακτι−
κού Νο 5 του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την 
αξιολόγηση προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο 
της προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που 
αφορά την «Παρακολούθηση της Εξέλιξης των Θεμάτων 
που αφορούν στις Ειδικότητες Έρευνας και Τεχνολογίας 
και στην πορεία του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας 
στην Ελλάδα» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 
τίτλο «Ελληνικό Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τε−
χνολογικών Ειδικοτήτων − ΕΠΕΤΕ», Μέτρο 8.3, Δράση 
8.3.4/1.

36. Την με ημερομηνία 1.8.2008 υπογραφείσα σύμβαση 
μεταξύ της ΓΓΕΤ και της εταιρείας «ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΑΕ.»

37. Την με ημερομηνία 1.8.2008 υπογραφείσα σύμβαση 
μεταξύ της ΓΓΕΤ και της ένωσης εταιρειών «LOGOTECH 
Α.Ε.» σε συνεργασία με «ALTERNATIVE RESEARCH ΑΕ» 
και «PLANET AΕ.»

38. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Ομάδας 
Εργασίας για την υποστήριξη του περίπτερου και τη 
δημοσιότητα –προβολή της δράσης του ΕΠΑΝ «Ελληνικό 
Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικο−
τήτων − ΕΠΕΤΕ», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1, στην 73η ΔΕΘ 
2008, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήρι−
ξη και επιμέλεια της Δημοσιότητας, Ενημέρωσης και 
Προβολής των αποτελεσμάτων της δράσης του ΕΠΑΝ 
«Ελληνικό Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογι−
κών Ειδικοτήτων − ΕΠΕΤΕ», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1, στο 
Περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την 73η 
ΔΕΘ 2008, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη, τα οποία 

ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας, προερχόμενα από τους υπό οιοδήποτε 
καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη Γ.Γ.Ε.Τ, είτε 
απασχολούμενοι με σύμβαση έργου για την ολοκλήρω−
ση της ανωτέρω δράσης.

2. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η Υποστήριξη του 
Περιπτέρου του ΥΠΑΝ/ τομέας Έρευνας και Τεχνολο−
γίας, καθώς και η πλήρης, έγκυρη και αποτελεσματική 
ενημέρωση της Κοινής Γνώμης και των επισκεπτών του 
χώρου, για τα αποτελέσματα της ανωτέρω δράσης. 

3. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας θα 
είναι μέχρι επτά ημέρες και στο χρονικό διάστημα αυτό 
θα πραγματοποιηθούν έως και επτά (7) συνεδριάσεις.

4. Οι αμοιβές των μελών της Ομάδας Εργασίας θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 013/3, Κ.Α. 
2003ΣΕ01330010 του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανάπτυξης. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και 
την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του 
ΥΠΟΙΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. Φ.124/ 21/92759/Β2 (6)
    Άδεια κατοχής Β΄ θέσης στον Ιωάννη Στουρνάρα

 του Αθανασίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και 

τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1835/1985 (ΦΕΚ 76/ 

14.3.1989 τ.Α΄).
γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 

159/21.9.1992 τ.Β΄).
δ) Του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997 και του άρ−

θρου 3 παρ. 38 του ν. 3027/ 2002.
ε) Του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3549/2007.
2. Την από 24.6.2008 απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Την από 24.6.2008 απόφαση της Παν/κής Συγκλή−

του.
4. Την από 28.5.2008 αίτηση για χορήγηση άδειας κα−

τοχής Β΄ θέσης του καθηγητή Ι. Στουρνάρα.
5. Το υπ’ αριθμ. 17188/5077/2.7.2008 έγγραφο του Παν/

μίου Αθηνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/ 

10.10.2007 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα ......................
στους Ειδικούς Γραμματείς ..................της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Ιωάννη Στουρνάρα του 
Αθανασίου, καθηγητή μερικής απασχόλησης στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π. Αθηνών, προκειμέ−
νου να κατέχει και θέση Επιστημονικού Διευθυντή στο 

ΦΕΚ 1751 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24785
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Ινστιτούτο Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών για το 
ακαδ. έτος 2008−2009.

Η άδεια ισχύει από την ημέρα ανάληψης των καθηκό−
ντων της δεύτερης θέσης ή της έναρξης απασχόλησης, 
εφόσον είχε προηγηθεί η υποβολή αίτησης χορήγησης 
της σχετικής άδειας, αλλιώς από την ημέρα υποβολής 
της αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Πανεπ/κής Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F

Αριθμ. Φ.124/18/92185/Β2 (7)
    Άδεια κατοχής Β΄ θέσης στον Παναγιώτη Αλεξάκη 

του Δημητρίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων».

β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1835/1985 (ΦΕΚ 76/ 
14.3.1989 τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159/21.9.1992 τ.Β΄).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997 και του άρ−
θρου 3 παρ. 38 του ν. 3027/2002.

ε) Του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3549/2007.
2. Την από 2.4.2008 απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Την από 26.6.2008 απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου.
4. Την από 4.12.2007 αίτηση για χορήγηση άδειας κα−

τοχής Β΄ θέσης του αναπλ. καθηγητή Π. Αλεξάκη.
5. Το υπ’ αριθμ. 17197/5089/2.7.2008 έγγραφο του Παν/

μίου Αθηνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 

1950/10.10.2007 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα ........................στους Ειδικούς Γραμματείς ..................της 
Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Παναγιώτη Αλεξάκη του 
Δημητρίου, αναπληρωτή καθηγητή μερικής απασχόλη−
σης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π. Αθη−
νών, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Αντιπροέ−
δρου της «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» για το ακαδ. έτος 2007−2008.

Η άδεια ισχύει από την ημέρα ανάληψης των καθηκό−
ντων της δεύτερης θέσης ή της έναρξης απασχόλησης, 
εφόσον είχε προηγηθεί η υποβολή αίτησης χορήγησης 
της σχετικής άδειας, αλλιώς από την ημέρα υποβολής 
της αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Πανεπ/κής Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Αριθμ. Φ.124/17/92201/Β2 (8)
    Άδεια κατοχής Β΄ θέσης στον Ευάγγελο Παπαπέτρου 

του Γεωργίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων».

β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1835/1985 (ΦΕΚ 
76/14.3.1989 τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159/21.9.92 τ.Β΄).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997 και του άρ−
θρου 3 παρ. 38 του ν. 3027/2002.

ε) Του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3549/2007.
2. Την από 2.4.2008 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Την από 26.6.2008 απόφαση της Παν/κής Συγκλή−

του.
4. Την από 4.12.2007 αίτηση για χορήγηση άδειας κα−

τοχής Β΄ θέσης του επικ. καθηγητή Ε. Παπαπέτρου.
5. Το υπ’ αριθμ. 17190/5082/2.7.2008 έγγραφο του Παν/

μίου Αθηνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/ 

10.10.2007 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα .................. 
στους Ειδικούς Γραμματείς ..................της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Ευάγγελο Παπαπέτρου του 
Γεωργίου, επίκουρο καθηγητή μερικής απασχόλησης 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π. Αθηνών, 
προκειμένου να κατέχει και θέση στον Τομέα Ειδικών 
Μελετών, Δ/νση Οικονομικών Μελετών ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ για το ακαδ. έτος 2007−2008.

Η άδεια ισχύει από την ημέρα ανάληψης των καθηκό−
ντων της δεύτερης θέσης ή της έναρξης απασχόλησης, 
εφόσον είχε προηγηθεί η υποβολή αίτησης χορήγησης 
της σχετικής άδειας, αλλιώς από την ημέρα υποβολής 
της αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Πανεπ/κής Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F

Αριθμ. Φ.124/22/92214/Β2 (9)
    Άδεια κατοχής Β΄ θέσης στον Λεωνίδα Ρεσβάνη

 του Κυριάκου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων».
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β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1835/1985 (ΦΕΚ 
76/14.3.1989 τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159/21.9.1992 τ.Β΄).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997 και του άρ−
θρου 3 παρ. 38 του ν. 3027/ 2002.

ε) Του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3549/2007.
2. Την από 10.12.2007 απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος 

Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Την από 26.6.2008 απόφαση της Παν/κής Συγκλή−

του.
4. Την από 28.11.2007 αίτηση για χορήγηση άδειας 

κατοχής Β΄ θέσης του καθηγητή Λεωνίδα Ρεσβάνη.
5. Το υπ’ αριθμ. 16336/5078/2.7.2008 έγγραφο του Παν/

μίου Αθηνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/ 

10.10.2007 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα .........................

στους Ειδικούς Γραμματείς ..................της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Λεωνίδα Ρεσβάνη του 
Κυριάκου, καθηγητή μερικής απασχόλησης στο Τμήμα 
Φυσικής του Ε.Κ.Π. Αθηνών, προκειμένου να κατέχει και 
τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροσωματι−
διακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, για το ακαδ. έτος 2007−2008.

Η άδεια ισχύει από την ημέρα ανάληψης των καθηκό−
ντων της δεύτερης θέσης ή της έναρξης απασχόλησης, 
εφόσον είχε προηγηθεί η υποβολή αίτησης χορήγησης 
της σχετικής άδειας, αλλιώς από την ημέρα υποβολής 
της αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Πανεπ/κής Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  



24788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02017510109080012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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.ΜΗ. − − 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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

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.ΜΗ. 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, Α.Α.Π., 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 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 τηλεο−

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

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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 5279000.
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 και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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