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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2553

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3006682/1105/0029/2010 από−
φασης «Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής αλκοόλης». .
1
Τροποποίηση της απόφασης 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5.2010
(ΦΕΚ 792Β΄ 8.6.2010) «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση
της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων της περιό−
δου 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ..
2
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού,
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη
«Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων
για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστά−
σεως εκπαίδευση των εξεταστών», του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑ−
ΝΤΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 298773 του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση». .......................................................................
3
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ)
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και την πε−
ρίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3908/2011
και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της. ...... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/077/2705
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3006682/1105/0029/2010 απόφα−
σής «Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής αλκοόλης».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22−11−2001), όπως αυτός έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 10 του άρθρου 3,
ως και τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του
Ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»
(Φ.Ε.Κ. 281/Α/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3006682/1105/0029/
07−04−2010 Α.Υ.Ο. «Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής αλκοόλης»
(Φ.Ε.Κ. 528/Β/27−04−2010).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/17−12−2008 Α.Υ.Ο.Ο.
«Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλα−

γή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της αιθυλικής αλκο−
όλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες,
κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως Β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 83 του ν.2960/2001» (Φ.Ε.Κ. 2694/B/31−12−2008).
5. Την από 6−10−2011 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.
6. Σχετικά αιτήματα του κλάδου των παραγωγών αρωμά−
των, καλλυντικών και αεροζόλ.
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22−4−2005).
8. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/09 (ΦΕΚ 213/Α) «Περί
ανασυστάσεως του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09
(ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ350/8−7−2011
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου»
(ΦΕΚ 1603/Β).
10. Το γεγονός οτι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ 3006682/1105/0029/2010 Α.Υ.Ο.
«Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής αλκοόλης» (Φ.Ε.Κ. 528/Β/2010)
ως εξής:
Άρθρο 1
Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της εν λόγω
υπ’αριθμ. 3006682/1105/0029/07−04−2010 Α.Υ.Ο. αντικαθίστα−
ται ως εξής: «β. Προκειμένου για τις μετουσιωτικές ύλες υπο
στοιχείο (6) στο παράρτημα Ι της παρούσας (Αρωματικοί
παράγοντες/ Perfume/Flavour Compounts), αυτές, χρησιμο−
ποιούνται οπωσδήποτε σε συνδυασμό και με τη μετουσιω−
τική ύλη «βενζοϊκό δενατόνιο/bitrex» η οποία προστίθεται σε
ποσότητα κατ΄ελάχιστο 0,02 γραμμάρια ανά λίτρο ενύδρου
της προς μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης, ανεξαρτήτως
του κατ΄όγκο αλκοολικού τίτλου αυτής».
Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου
άρθρου, εγκρίσεις μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης (συν−
θετικής και γεωργικής προέλευσης) προβλέπουσες τη
χρησιμοποίηση μετουσιωτικών υλών σε συνδιασμό με βεν−
ζοϊκό δενατόνιο/bitrex κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
3006682/1105/0029/07−04−2010 Α.Υ.Ο. που έχουν χορηγηθεί
απο τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες και είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, εξακολουθούν να
ισχύουν έως το χρόνο λήξης της ισχύος τους, όσον αφορά
τις λοιπές προβλεπόμενες σ’ αυτές μετουσιωτικές ύλες.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει απο της δημοσιεύσεως της.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. 45927/ΕΥΘΥ 2092
(2)
Τροποποίηση της απόφασης 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5.2010 (ΦΕΚ
792Β΄/8.6.2010) «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της δι−
αχειριστικής επάρκειας δικαιούχων της περιόδου 2007
– 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. 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
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κ.λπ.
3. το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5−11−2009) περί Καθορισμού
και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28.9.2010) «Σύσταση Υπουρ−
γείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορι−
σμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφο−
ρά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέ−
ρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (Α 147).
6. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 148).
7. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει,
8. Τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1083/06 του Συμβουλίου της
11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση
του κανονισμού (Ε.Κ.) 1260/1999», όπως ισχύει.

9. Τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/06 της Επιτροπής της
08.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρ−
μογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,
όπως ισχύει.
10. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» και ειδικότερα το άρθρο 22 αυτού, όπως
έχει τροποποιηθεί από το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσμα−
τικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013» και ειδικότερα το άρθρο
10 παρ. 11 αυτού.
11. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ−
μό 2667/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011) «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».
12. Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5.2010 (ΦΕΚ
792/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 25549/
ΕΥΘΥ 1305 (ΦΕΚ 1412/Β΄/16.6.2011) και ισχύει,
13. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5.2010
«Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρ−
κειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013» (ΦΕΚ 792/
Β/8.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 25549/
ΕΥΘΥ 1305 (ΦΕΚ 1412Β΄ 16.6.2011), ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 3.2. εδάφιο ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
«ΙΙ Για πράξη που υλοποιείται από δικαιούχο δήμο σε
νησί με πληθυσμό μικρότερο των 4.000 κατοίκων κατά την
τελευταία απογραφή ή από δήμο που έχει χαρακτηριστεί
ορεινός σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 ή για
πράξη που χωροθετείται σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή
κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ, όπως εκάστοτε
ισχύει. Ειδικότερα για τους δικαιούχους αυτούς και για τις
πράξεις που αφορούν δημόσια έργα υποδομής ή προμήθειες
και υπηρεσίες, η διευθύνουσα και η οικονομική υπηρεσία
δεν απαιτείται να εντάσσονται στην οργανωτική δομή του
δικαιούχου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η ύπαρξη
εγχειριδίου διαδικασιών.»
2. Τροποποιείται το παράρτημα 4 και αντικαθίσταται με
το νέο παράρτημα, που ακολουθεί.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(3)
Αριθμ. 17910
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επι−
μορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς
και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Δημιουργία συ−
στήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το κρατικό πι−
στοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και Πλατφόρμα τη−
λεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των
εξεταστών», του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 298773 του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).
4. Της Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540
Β), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 43804/ΕΥΘΥ
2041/2009 (1957 Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών και την Απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 Β) του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 13391/21−9−2010 Απόφα−
ση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία συστήματος
ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλε−
κατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξετα−
στών» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό
ΟΠΣ 298773 και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία,
που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.
gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» (26 Α).
Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16678/5−10−2011 εισήγηση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και
για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με το σχεδιασμό
της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού λογαριασμού
ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:
1. Στην πράξη «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξε−
τάσεων για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση των εξεταστών» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», που έχει εντα−
χθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό
ΟΠΣ 298773 δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί
και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται σε φορείς του
δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247 Α) για την παραγωγή
εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

37344α

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης αμοι−
βής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της
ανωτέρω πράξης με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρο−
νικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» με κω−
δικό ΟΠΣ 298773 και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που
τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχρημα−
τοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση έργου με το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟ−
ΦΑΝΤΟΣ» ως φορέα υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α),
η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο
υλοποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης πράξης,
ήτοι μέχρι 31/12/2013.
4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων
που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγχρηματοδο−
τούμενη πράξη ορίζεται κατ’ ανώτατον στους 50 (πενήντα),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα,
που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμό−
ζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημοσίων
υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις με την ιδιότητα μελών
ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 105646
(4)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της
παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και την περίπτω−
ση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3908/2011 και κα−
θορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επεν−
δύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Σύ−
γκλιση» (ΦΕΚ 261 Α/23−12−2004) και ειδικότερα την περίπτω−
ση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επεν−
δύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικό−
τητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 Α΄/01−02−2011)
και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 16 αυτού.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
07−06−2010) και ειδικότερα τα άρθρα 186 (Αρμοδιότητα Το−
μέας Α΄ υπ’ αριθμ. 20) και 280 (Ι και III).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
Άρθρο 1
1. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής σύμ−
φωνα με τη διάταξη της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του
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άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και την διάταξη της περίπτωσης
(δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3908/2011 Περιφερειακή
Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμμα−
τισμού της Περιφέρειας Αττικής.
− Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
− Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, ειδικός
σε θέματα Επενδύσεων.
− Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
− Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπε−
ζών.
− Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιο−
μηχανιών.
− Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος.
− Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος.
2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύ−
ει ο Περιφερειάρχης Αττικής ή ο νόμιμος Αναπληρωτής
του που ορίζεται η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.
3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.
Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτική Επιτροπής
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι
η γνωμοδότηση επί αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του
Ν.3299/2004 επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης εξοπλισμού που σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ιδίου νόμου, υποβάλλονται στην Περιφέρεια Αττικής.
Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων
1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζο−
νται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι το Τμήμα
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξι−
ακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/
νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει για την
Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.
3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι του
Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύ−
θυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χειρίζονται
το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.
4. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής
βοηθός Γραμματέας ο οποίος επικουρεί τον γραμματέα
κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυν−
σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας και ο
Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε
γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία της Επιτροπής.
Άρθρο 4
Κανονισμός λειτουργίας της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής μετά
από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο,
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέρα από το ωράριο
των Δημοσίων Υπηρεσιών.
2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται
η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μελή της

δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοι−
χείων των σχετικών φακέλων.
3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην
Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διάταξη, η
οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας
πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα αντί−
στοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.
4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συ−
ζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της
Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των
Πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των
σχετικών αποφάσεων.
Μία σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια
των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της
Γραμματείας.
5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα
μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη
της Επιτροπής και γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία.
6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του
Ν.3299/2004 στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η από−
λυτη σειρά της προτεραιότητας με την οποία έχουν υπο−
βληθεί οι αιτήσεις αυτές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ει−
σαγωγή σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής αιτήσεων υπαγωγής που έχουν υποβληθεί σε
διαφορετικά χρονικά σημεία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχει παραληφθεί η εισαγωγή καμιάς αίτησης υπαγωγής
που έχει υποβληθεί, κατά τον ίδιο ή προγενέστερο χρόνο
από το χρόνο υποβολής εκείνων που εισάγονται στη συ−
γκεκριμένη συνεδρίαση.
7. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατόν να κα−
λούνται εκπρόσωποι των επενδυ¬τικών φορέων, Υπηρεσιών
του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται
σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.
Άρθρο 5
Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την περίπτωση
(στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 γίνεται με
απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, μη δημοσιευόμενη
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή
ορίζονται επίσης ο γραμματέας, ο αναπληρωτής βοηθός
γραμματέας καθώς και οι εισηγητές.
Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής επιτροπής
1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στην παραπάνω
γνωμοδοτική επιτροπή σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που
συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοί−
κηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην
κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτή−
σεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν
υπαχθεί στο Ν.2601/1998 ή Ν. 3299/2004 ή έχουν υποβάλει
αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις των εν λόγω νόμων,
εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των
επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή
συναφούς αντικειμένου.
2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
6 και επόμενα περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κα−
τάστασης του Ν.2429/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν.3213/2003.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται
πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους
οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) ανά συνεδρίαση και βαρύνει
το Έργο 1992ΣΕ02400000/ΠΔΕ.
Άρθρο 8
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έκδοση της κατά το άρθρο 5 της πιο πάνω
απόφασης συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής
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Επιτροπής της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι
προηγούμενες κανονιστικές αποφάσεις περί σύστασης και
συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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