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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ. 13590
(1)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης−Παραλαβής για
το έργο με τίτλο: «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρι−
κής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης για την πληροφόρηση και ασφαλή διεκπε−
ραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών/επι−
χειρήσεων "ΕΡΜΗΣ"».

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης−Παραλαβής
για το έργο με τίτλο: «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κε−
ντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δη−
μόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση και ασφα−
λή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των
πολιτών/επιχειρήσεων "ΕΡΜΗΣ"» ............................................
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟ−
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. ...........................
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασί−
ες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών
για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β΄
1440/16.6.2011), όπως ισχύει. .........................................................
Χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτού−
μενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007−2013 για την υπο−
στήριξη νέων με βραβευθέντα επιχειρηματικά σχέ−
δια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων
τους. ................................................................................................................
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 1323.100/01/2011
(ΦΕΚ 2385−Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολί−
τη περί καθορισμού του ύψους Παγίας Προκαταβο−
λής Λιμενικού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής
είδους και ποσοστού των δαπανών που θα πληρώ−
νονται από αυτήν ................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
β) των άρθρων 13−15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 19 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημό−
σιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις»,
δ) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδο−
τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»,
ε) του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε−
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα»,
ζ) των άρθρων 22, 27 και 38 του Π.Δ. 118/2007 (Α΄ 150)
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
η) του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) για την προσαρμογή της ελλη−
νικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/18/ΕΚ,
θ) του Π.Δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρεσιών του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
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ι) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...».
2. Την ανάγκη για παραλαβή και παρακολούθηση του
έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητι−
κής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την
πληροφόρηση και ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών
συναλλαγών των πολιτών/επιχειρήσεων ΕΡΜΗΣ».
3. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Φ.502/405/2/8270/03−04−2012 απόφαση
ενεργοποίησης της ρήτρας συντήρησης για το συγκεκρι−
μένο έργο και το αριθμ. ΔΙΟΙΚ/φ.502/2/10620/02−05−2012
σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονο−
μικού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.),
Επιτροπή Παρακολούθησης−Παραλαβής, με σκοπό την
παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Μελέτη και
Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύ−
λης της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση και
ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των
πολιτών/επιχειρήσεων «ΕΡΜΗΣ»». Η Επιτροπή είναι τρι−
μελής και αποτελείται από υπαλλήλους που υπηρετούν
στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής, Εμπειρογνώ−
μονες Πληροφορικής της κατηγορίας Ειδικών θέσεων με
2ο βαθμό ή του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.,
οι οποίοι είναι γνώστες της λειτουργίας και των τεχνικών
χαρακτηριστικών του συστήματος ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ, δύνανται
να αξιοποιήσουν πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις του
Αναδόχου προς όφελος του Δημοσίου και την εξυπηρέτη−
ση των πολιτών και κατέχουν εμπειρία α) στην παρακολού−
θηση της υλοποίησης και τη διαχείριση σχετικών έργων
και β) στη διαχείριση συμβάσεων αντίστοιχης κλίμακας
και πολυπλοκότητας.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης−Παραλαβής είναι η μόνη
αρμόδια για την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων
του έργου και αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται της
σύμβασης. Επίσης, είναι αρμόδια για την παραλαβή των
παραδοτέων του αναδόχου και στην περίπτωση που υπάρ−
ξει επέκταση ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης.
Γ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που κα−
λύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Δ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την οριστική παρα−
λαβή του έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

F
(2)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του κό−
στους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. 26964/ΥΠΕ/4/00397/Ε/Ν.3299/2004/14−
6−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − ορι−

στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε.», που
αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού για παραγωγή
τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα, στη ΒΙΠΕ Ξάν−
θης, στο 6ο χλμ. Ξάνθης − Καβάλας, του Νομού Ξάνθης,
με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέ−
ντε εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ
(15.830.000,00 €).
β) Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχε−
ται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων
τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.432.400,00)
€ δηλαδή (15.830.000,00 Χ 28%) που αποτελεί ποσοστό
28% του συνολικού κόστους της επενδύσεως που πραγ−
ματοποιήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση, η οποία θα
καταβληθεί σε δόσεις εκάστη των οποίων θα υπολογίζεται
επί του τμήματος της αξίας κτήσεως (κεφάλαιο) το οποίο
εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μι−
σθώματος. Η διάρκεια της επιδότησης της χρηματοδοτικής
μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
γ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 8−12−2008.
δ) ο αριθμός των νέων θέσεων απασχόλησης που οφείλει
να δημιουργήσει και να διατηρήσει η επιχείρηση μέχρι τη
συμπλήρωση της πενταετούς λειτουργίας της επένδυσης
της ορίζεται σε 0 Ε.Μ.Ε. και ο αριθμός των υφιστάμενων
θέσεων απασχόλησης σε 250 άτομα (250 Ε.Μ.Ε.).
ε) Την από 2/5/2012 (Πρακτικό 584) ομόφωνη γνωμοδότη−
ση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του Ν.3299/04.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Aριθμ. οικ. 110613
(3)
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού
και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για
τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρή−
σης νερού» (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986)
«Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποι−
ήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.4.2002).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.2002)
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 16, παρ. 4 του
Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) «Προστασία και διαχεί−
ριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000».
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) «Περιβαλλοντι−
κή αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ−
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος».
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.4.2005).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 56/15.4.2010), «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009».
7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147/27.6.2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης …».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 186 Τομέας Γ΄ Υποτομέας
α΄ και του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Την υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
21/13.1.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δρα−
στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με
το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011)».
10. Την υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332/
20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκα−
ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμ−
φωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και
άλλες διατάξεις (Α΄ 91)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως τα άρθρα
947−1345.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17.3.1983) όπως το άρ−
θρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.1440/1984
(ΦΕΚ Α΄ 70/21.5.1984).
13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440/ 16.6.2011)
κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέ−
σεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα
χρήσης νερού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.
160143/8.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2834/15.12.2011) κοινή υπουργική από−
φαση και την υπ’ αριθμ. οικ. 110424/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄1190/11.4.
2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει σήμερα.
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124/17.5.2012)
«Διορισμός Υπουργών».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε με
την αριθ. 160143/8.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2834/15.12.2011),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα
με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν
την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαι−
ώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της
παρούσας, μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2012.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με την
παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 110424/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄
1190/11.04.2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προ−
ϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπό−
μενη από την αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να
ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις
διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2012.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

F
Aριθμ. 2635
(4)
Χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμε−
νων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007−2013 για την υποστήριξη
νέων με βραβευθέντα επιχειρηματικά σχέδια στην υλο−
ποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική
μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
86/τ. Α΄/11.04.2012).
2. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες
Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27.11.1995).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/03.12.2007).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/
22.04.2005), όπως ισχύει.
5. Του Π.Δ 274/1989 «Οργάνωση υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/22.05.1989).
6. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/
13.07.2010).
7. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/
22.04.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Του άρθρου 5 περ. β΄ του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμ−
ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/27.06.2011).
9. Του Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/
τ.Α΄/17.05.2012).
10. Τις υπ’ αριθ. ΕΥΔ ΕΠEΔΒΜ 6603/4−5−2012 και ΕΥΔ/
ΕΠEΔΒΜ 6604/4−5−2012 αποφάσεις ένταξης των Πράξε−
ων με τίτλο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους ΑΠ
4 και ΑΠ 5 αντίστοιχα, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση».
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας προκαλείται δαπάνη 7.068.400€ για την περίοδο
των ετών 2012, 2013 και 2014, μέσω των αναφερόμενων στο
αμέσως ανωτέρω σημείο Συγχρηματοδοτούμενων Πρά−
ξεων, σε βάρος του Κεντρικού Λογαριασμού του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς − Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013 (κοινή
υπουργική απόφαση 2/51571/0020/30−07−2010) που συστά−
θηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 22 του Παραρτήματος ΙΙΙ
του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(ΦΕΚ 65/τ. Α΄/06.05.2010).
12. Το αριθμ.: (ΥΣ 8327/24−05−2012) της Δ/νσης Οργά−
νωσης Προγραμματισμού και Μελετών και μετά από τη
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, για
την έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης περί «Χορή−
γησης υποτροφιών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 −2013 για την υποστήριξη νέων
με βραβευθέντα επιχειρηματικά σχέδια στην υλοποίηση
των επιχειρηματικών σχεδίων τους», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός χορήγησης υποτροφιών
Μέσω χρηματοδότησης από τις Συγχρηματοδοτούμενες
Πράξεις με τίτλο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας– Άξονας
Προτεραιότητας 4» (MIS 375031) και «Κυψέλες Επιχειρη−
ματικότητας – Άξονας Προτεραιότητας 5» (MIS 375033),
[«Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις»], χορηγούνται υπο−
τροφίες σε νέους των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια
διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, κατά
την έννοια του άρθρου 2 της παρούσας, για να ασχο−
ληθούν απερίσπαστοι από απαιτήσεις βιοπορισμού με
την ωρίμανση και την προετοιμασία της υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου τους, φιλοξενούμενοι, με σκοπό
την πραγματοποίηση της προετοιμασίας τους, μαζί με
άλλους υποτρόφους νέους, σε χώρους συνεργασίας των
οριζόμενων κατωτέρω στο άρθρο 2 Κυψελών Επιχειρη−
ματικότητας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:
α. «Νέοι», άτομα ηλικίας από 15 μέχρι 30 ετών, ανεξαρ−
τήτως φύλου, εθνικής καταγωγής που διαμένουν στην
Ελλάδα,
β. «Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας», κάθε ανοιχτή
προς το κοινό διαγωνιστική διαδικασία, η οποία προκη−
ρύσσεται δημόσια και στην οποία οι συμμετέχοντες διαγω−

νίζονται για την ανάδειξη του καλύτερου επιχειρηματικού
σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια του κάθε
διαγωνισμού και η οποία απευθύνεται σε νέους, κατά την
έννοια της περίπτωσης (α) ανωτέρω, χωρίς διακρίσεις και
διεξάγεται υπό την αιγίδα ή υπό την εποπτεία ή με τη συ−
νεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων ή από φορέα εποπτευόμενο από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
γ. «Επιχειρηματική Ομάδα Νέων», ομάδα νέων που συμ−
μετείχε σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και υπέβαλε
επιχειρηματικό σχέδιο προς αξιολόγηση. Για τους σκο−
πούς της παρούσας και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3
κατωτέρω ως «Επιχειρηματική Ομάδα» νοείται ομάδα έως
πέντε (5) ατόμων,
δ. «Επιχειρηματικό Σχέδιο», σχέδιο στο οποίο αποτυ−
πώνεται το μοντέλο οργάνωσης, λειτουργίας και χρημα−
τοδότησης μίας υπό ίδρυση επιχείρησης στη βάση μίας
επιχειρηματικής ιδέας,
ε. «Υποτροφία», μηνιαία χρηματική επιχορήγηση που κα−
ταβάλλεται στους οριζόμενους στο άρθρο 3 δικαιούχους,
με σκοπό να ασχοληθούν απερίσπαστοι από απαιτήσεις
βιοπορισμού με την προετοιμασία της υλοποίησης του επι−
χειρηματικού σχεδίου τους, λαμβάνοντας τις παρεχόμενες
στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας υπηρεσίες υποστήριξης
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 κατωτέρω, με στόχο να
προχωρήσουν στην ίδρυση επιχειρήσεων.
ζ. «Κυψέλη Επιχειρηματικότητας», δομή για την παροχή
δυνατότητας σε νέους υποψήφιους επιχειρηματίες της
προετοιμασίας Επιχειρηματικών Σχεδίων, σε συνεργασία
με άλλους νέους, που φιλοξενείται σε πρόσφορους χώ−
ρους, που διαθέτουν τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδο−
μές και στους οποίους συναντώνται και συνεργάζονται οι
διακριθέντες σε Διαγωνισμούς Επιχειρηματικότητας Νέοι
ή οι διακριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες Νέων, με σκοπό
την ωρίμανση και την προετοιμασία της υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου τους και στις οποίες έχουν την
ευκαιρία ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
η. «Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις», οι Πράξεις του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
με τίτλο με τίτλο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας– Άξονας
Προτεραιότητας 4» (MIS 375031) και «Κυψέλες Επιχειρηματι−
κότητας – Άξονας Προτεραιότητας 5» (MIS 375033).
θ. «Κύκλος Λειτουργίας Κυψέλης Επιχειρηματικότητας»,
το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών φιλοξενίας υπο−
τρόφων σε μία Κυψέλη, διάστημα που θεωρείται εύλογο
για την προετοιμασία υλοποίησης ενός επιχειρηματικού
σχεδίου. Ο 1ος Κύκλος Λειτουργίας Κυψέλης Επιχειρη−
ματικότητας ξεκινά με τη δημοσίευση της παρούσας και
είναι πιλοτικός, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της πα−
ρούσας.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι Υποτροφιών – Ύψος
και Διάρκεια υποτροφίας
1. Δικαίωμα λήψης υποτροφίας έχουν νέοι που, ως μέλη Επι−
χειρηματικής Ομάδας Νέων ή ατομικά και μεμονωμένα, έχουν
λάβει διάκριση 1ης, 2ης ή 3ης θέσης για το Επιχειρηματικό
τους Σχέδιο σε Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας, κατά την
έννοια του άρθρου 2. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με
τους όρους των παραγράφου 3 έως 6 του παρόντος άρθρου
και η υποτροφία χορηγείται υπό τον όρο ότι θα εργασθούν
για την ωρίμανση και προετοιμασία υλοποίησης, φιλοξενού−
μενοι για την πραγματοποίηση της προετοιμασίας αυτής σε
Κυψέλη Επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας τις υπηρεσίες
που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
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2. Δεν έχουν δικαίωμα λήψης υποτροφίας: (α) όσοι νέοι
έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία επιχείρησης, υλοποιώ−
ντας πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής,
είτε ατομικά, είτε ως επιχειρηματική ομάδα, το Επιχει−
ρηματικό τους Σχέδιο, για το οποίο διακρίθηκαν, είτε με
ίδια μέσα είτε με χρηματοδότηση από τρίτον και (β) όσοι
νέοι έχουν παραχωρήσει με σχετική σύμβαση δικαίωμα
εμπορικής εκμετάλλευσης του επιχειρηματικού σχεδίου
τους σε τρίτους.
3. Η επιλογή των υποτρόφων λαμβάνει χώρα την 1η
βδομάδα των μηνών Οκτωβρίου, Ιανουαρίου και Απριλίου
κάθε έτους για τα έτη διάρκειας των Συγχρηματοδοτού−
μενων Πράξεων και αφορά χορήγηση υποτροφίας για
έναν Κύκλο Λειτουργίας Κυψελών Επιχειρηματικότητας.
Για την επιλογή απευθύνεται πρόσκληση ανάμεσα στους
διακριθέντες κατά την έννοια της παραγράφου 1 σε Δι−
αγωνισμούς Επιχειρηματικότητας που έχουν περατωθεί
εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μήνες, πριν από την
ημερομηνία επιλογής. Ειδικά η πρώτη πρόσκληση για επι−
λογή υποτρόφων λαμβάνει χώρα με τη δημοσίευση της
παρούσας, ως πιλοτικός Κύκλος Λειτουργίας Κυψελών
Επιχειρηματικότητας.
4. Από τους ενδιαφερόμενους διακριθέντες στους Δια−
γωνισμούς Επιχειρηματικότητας των προηγούμενων δώδε−
κα (12) μηνών, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην Πρόσκληση
που θα τους απευθυνθεί κατά την ανωτέρω παράγραφο
3, επιλέγονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νέας
Γενιάς κατ’ ανώτατον εκατόν είκοσι (120) υπότροφοι, για
κάθε Κύκλο Λειτουργίας Κυψελών Επιχειρηματικότητας.
Η επιλογή γίνεται, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια που
παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας:
i. Σειρά κατάταξης των διακριθέντων νέων στους Δια−
γωνισμούς,
ii. Χρονική σειρά διενέργειας των Διαγωνισμών Επιχει−
ρηματικότητας.
Και εφαρμόζονται ως εξής: επιλέγονται πρώτα οι νέοι
που έλαβαν την 1η διάκριση, οι οποίοι κατατάσσονται με
βάση τη χρονική προτεραιότητα των διαγωνισμών, στη συ−
νέχεια αντίστοιχα κατατάσσονται με τον ίδιο τρόπο όσοι
έλαβαν τη 2η διάκριση και κατά τρίτον κατατάσσονται με
τον ίδιο τρόπο όσοι έλαβαν την 3η διάκριση.
5. Ο αριθμός των υποτρόφων ανά Κύκλο Λειτουργίας Κυ−
ψελών Επιχειρηματικότητας δύναται να είναι μικρότερος,
αν, με εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων επί των νέων που
θα ανταποκριθούν στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμμα−
τείας Νέας Γενιάς, δεν καθίσταται δυνατόν να πληρωθεί
ο ανωτέρω αριθμός.
6. Οι επιλεγέντες υπότροφοι κατανέμονται σε τέσσερις
(4) Κυψέλες Επιχειρηματικότητας, με βάση τη χωρητικό−
τητα κάθε Κυψέλης.
7. Ειδικά για τον πρώτο πιλοτικό Κύκλο Λειτουργίας
Κυψελών Επιχειρηματικότητας ο αριθμός των υποτρόφων
θα ανέλθει κατ’ ανώτατον σε σαράντα (40) οι οποίοι θα
κατανεμηθούν σε δύο (2) Κυψέλες Επιχειρηματικότητας.
8. Η υποτροφία ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ μη−
νιαίως και βαρύνει τον προϋπολογισμό των Συγχρηματο−
δοτούμενων Πράξεων.
9. Η υποτροφία χορηγείται σε κάθε υπότροφο για έναν
Κύκλο Λειτουργίας της Κυψέλης Επιχειρηματικότητας,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Οι όροι
καταβολής της υποτροφίας ορίζονται στο άρθρο 6 κα−
τωτέρω.
10. Αποτελεί όρο χορήγησης της υποτροφίας η έγγραφη
δέσμευση του υποτρόφου ότι θα εργάζεται συστηματικά
για το Επιχειρηματικό του Σχέδιο, μεμονωμένα ή από κοι−
νού με την Επιχειρηματική Ομάδα Νέων στην οποία ανή−
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κει, καταρτίζοντας μηνιαίες εκθέσεις προόδου και ότι θα
φιλοξενείται για την πραγματοποίηση της προετοιμασίας
του Επιχειρηματικού του Σχεδίου σε Κυψέλη Επιχειρηματι−
κότητας σε εβδομαδιαία βάση και τουλάχιστον για είκοσι
ώρες εβδομαδιαίως και σύμφωνα με τους αναφερόμενους
στο άρθρο 5 όρους λειτουργίας της Κυψέλης Επιχειρη−
ματικότητας. Η τήρηση της δέσμευσης αυτής αποτελεί
όρο διατήρησης της υποτροφίας, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 κατωτέρω.
11. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δύναται μέσω των
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων να καλύπτει και άλλες
δαπάνες των υποτρόφων, αναγκαίες για τη συμμετοχή
τους στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας.
Άρθρο 4
Κυψέλες Επιχειρηματικότητας – Στέγαση
και Όροι λειτουργίας
1. Οι Κυψέλες Επιχειρηματικότητας λειτουργούν σε
χώρους πρόσφορους για πνευματική εργασία και συνερ−
γασία, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα στους
νέους υποτρόφους, ως υποψήφιους επιχειρηματίες, να
επεξεργασθούν και να βελτιώσουν αλλά και να συζητήσουν
σε ομαδική συνεργασία, το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.
Στους χώρους αυτούς είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες υλι−
κοτεχνικές υποδομές και, σε κάθε περίπτωση, παρέχεται
δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο.
2. Οι χώροι στέγασης των Κυψελών Επιχειρηματικότητας
επιλέγονται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με
τις εκάστοτε πρόσφορες διαδικασίες και ανάλογα με τις
απαιτήσεις κάθε Κύκλου Λειτουργίας Κυψελών Επιχειρη−
ματικότητας. Είναι δυνατή τόσο η παραχώρηση χώρου
σε κτίρια του Δημοσίου ή δημοσίων νομικών προσώπων,
άνευ ανταλλάγματος ή με κάλυψη δαπανών στέγασης, όσο
και η επιλογή δυνάμει ανοιχτής διαδικασίας με υποβολή
προτάσεων για χώρους τόσο σε δημόσια κτίρια όσο και
σε ιδιωτικά κτίρια.
3. Ο αριθμός των χώρων στέγασης των Κυψελών Επιχει−
ρηματικότητας συναρτάται με τον αριθμό των Κυψελών
Επιχειρηματικότητας που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με
τις Αποφάσεις Ένταξης και τα Τεχνικά Δελτία Πράξης
των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύουν κάθε
φορά.
4. Οι χώροι στέγασης των Κυψελών Επιχειρηματικότητας
είναι διαθέσιμοι για τους υποτρόφους σε χρόνο και ωράριο
που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και σε
κάθε περίπτωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή για χρόνο
όχι μικρότερο από έξι (6) ώρες ημερησίως. Δεν απαιτείται
αποκλειστικότητα διαθεσιμότητας μόνο για τους υποτρό−
φους των Κυψελών Επιχειρηματικότητας.
Άρθρο 5
Συμβουλευτική Υποστήριξη των υποτρόφων
στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας
Για τη συμβουλευτική υποστήριξη των υποτρόφων, στις
Κυψέλες Επιχειρηματικότητας, πέραν της φιλοξενίας για
πνευματική εργασία και συνεργασία που παρέχεται στους
υποτρόφους κατά τους όρους του άρθρου 4, οργανώνονται
με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σεμινά−
ρια, ενημερωτικές ημερίδες ή συναντήσεις εργασίας των
υποτρόφων με διακεκριμένους επιχειρηματίες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, διακεκριμένους εκπροσώπους
επενδυτικών οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερι−
κό, δικηγόρους, λογιστές καθώς και με άλλους επαγγελμα−
τίες που έχουν ως αντικείμενο τη συμβουλευτική, τεχνική
ή χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρηματιών.

27380

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 6
Συμφωνητικό Υποτροφίας − Όροι Καταβολής
της Υποτροφίας
1. Οι επιλεγόμενοι υπότροφοι, που ορίζονται με Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας, υπογράφουν
Συμφωνητικό Υποτροφίας με τη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, στο οποίο ορίζεται ο χρόνος έναρξης του δικαιώ−
ματος λήψης υποτροφίας και εξειδικεύονται οι όροι κατα−
βολής της υποτροφίας, συμπληρωματικά προς τους όρους
της παραγράφου 2.
2. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται κάθε μήνα σε
τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου, τον οποίο ο υπό−
τροφος δηλώνει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και ο
οποίος καταγράφεται στο συμφωνητικό υποτροφίας. Όρο
καταβολής της υποτροφίας από το 2ο μήνα της υποτρο−
φίας και εφεξής, αποτελεί η κατά το άρθρο 7 παράδοση
της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου Εφαρμογής του Επιχει−
ρηματικού Σχεδίου στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
στην ειδική Επιτροπή Παραλαβής που ορίζεται με την
προβλεπόμενη στο άρθρο 3 Απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα για τον ορισμό υποτρόφων.
3. Η υποτροφία δε δύναται να καταβάλλεται αργότερα
από τη 10η ημέρα του κάθε μήνα υποτροφίας, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι ειδικό−
τεροι όροι καταβολής (χρόνος καταβολής, παραστατικά
απόδειξης καταβολής κ.λπ.) ορίζονται στο προβλεπόμενο
στην παράγραφο 1 Συμφωνητικό Υποτροφίας.
4. Η καταβολή της υποτροφίας δύναται να καθυστερήσει
και πέραν της 10ης ημέρας κάθε μήνα υποτροφίας, σε
περίπτωση τυχόν καθυστέρησης κατανομής ή/και κατα−
βολής χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ 2007−2013 και για όσο διάστημα
καθυστερεί η εν λόγω κατανομή ή καταβολή χρηματο−
δοτήσεων.
Άρθρο 7
Όροι διατήρησης της Υποτροφίας – Διακοπής
της Υποτροφίας
1. Όρος διατήρησης της υποτροφίας αποτελεί η πα−
ρουσία του υποτρόφου σε Κυψέλη Επιχειρηματικότητας
σε εβδομαδιαία βάση και τουλάχιστον για είκοσι ώρες
εβδομαδιαίως, καθώς και η ενασχόλησή του με την προε−
τοιμασία εφαρμογής του Επιχειρηματικού του Σχεδίου. Για
να δικαιολογηθεί παρουσία του υποτρόφου για μικρότερο
χρόνο, υποβάλλεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς που εξετάζεται από την ειδική
Επιτροπή Παραλαβής, που ορίζεται με την προβλεπόμενη
στο άρθρο 3 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα για τον
ορισμό υποτρόφων, η οποία εισηγείται την αποδοχή ή
απόρριψη αυτής στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς, ο
οποίος αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας,
με αποδοχή ή απόρριψη αντίστοιχα της υποβληθείσας
αιτιολόγησης.
2. Σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας εφαρμογής
του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ο υπότροφος καταρτίζει μη−
νιαίες Εκθέσεις Προόδου Εφαρμογής του Επιχειρηματικού
Σχεδίου και τις υποβάλει όχι αργότερα από την 5η ημέρα
του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς στην ειδική
Επιτροπή Παραλαβής που ορίζεται με την προβλεπόμενη
στο άρθρο 3 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα για τον
ορισμό υποτρόφων. Η καθυστέρηση υποβολής της μηνιαίας
Έκθεσης Προόδου συνεπάγεται καθυστέρηση καταβολής
της υποτροφίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής
της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου για διάστημα άνω των πέ−
ντε (5) ημερών και μέχρι τριάντα (30) ημέρες, υποβάλλεται

τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς που εξετάζεται από την ειδική Επιτροπή Παραλαβής
που ορίζεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα για τον ορισμό υποτρόφων, η οποία
εισηγείται την αποδοχή ή απόρριψη της αιτιολόγησης αυτής
στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς, ο οποίος αποφασίζει
για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας, με αποδοχή ή απόρ−
ριψη αντίστοιχα της υποβληθείσας αιτιολόγησης.
3. Σε περίπτωση μη δικαιολογημένης τήρησης των όρων
παρουσίας στην Κυψέλη Επιχειρηματικότητας, κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1, είτε λόγω μη υποβολής
τεκμηριωμένης αιτιολόγησης είτε λόγω απόρριψης της
τεκμηριωμένης αιτιολόγησης, η υποτροφία διακόπτεται.
4. Η υποτροφία διακόπτεται σε περίπτωση που ο υπό−
τροφος καθυστέρει πάνω από τριάντα (30) ημέρες την
υποβολή της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου Εφαρμογής του
Επιχειρηματικού Σχεδίου ή σε περίπτωση απόρριψης από
το Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς της τεκμηριωμένης αι−
τιολόγησής του για την καθυστέρηση υποβολής πέραν της
5ης ημέρας υποβολής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο διακοπής της
υποτροφίας ή λόγο επιστροφής της καταβληθείσας υπο−
τροφίας, η μη ίδρυση επιχείρησης.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
Aριθμ. 361.20
(5)
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 1323.100/01/2011 (ΦΕΚ
2385−Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη περί καθορι−
σμού του ύψους Παγίας Προκαταβολής Λιμενικού Σώ−
ματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής είδους και ποσοστού
των δαπανών που θα πληρώνονται από αυτήν.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρο 46 του ν. 2362/1995 «Περί κώδικος Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247−Α΄) όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 33 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141−Α΄).
Β) Των άρθρων 11 παρ. 6. και 23 παρ. 16 του Ν.3922/2011
«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος− Ελληνικής Ακτο−
φυλακής» (ΦΕΚ 35−Α΄).
Γ) Της αριθ. 1323.100/01/2011 «Καθορισμός του ύψους
Παγίας Προκαταβολής του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής
Ακτοφυλακής, είδους και ποσοστού των δαπανών που θα
πληρώνονται από αυτήν» (ΦΕΚ 2385−Β΄).
Δ) Του Π.Δ 184/2009/07−10−2009 «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (ΦΕΚ 213−Α΄).
Ε) Του Π.Δ 127/2010 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
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κής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας. (ΦΕΚ 214−Α΄).
Στ) Το Π.Δ 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124−Α΄).
Ζ) Του άρθρου 90 του «κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98−Α΄).
2. Την ανάγκη εκκαθάρισης δαπανών οι οποίες περιλαμ−
βάνονται στην πάγια προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος
− Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι οποίες αφορούν δαπά−
νες της Παγίας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά το δι−
άστημα υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος σε αυτό, οι
οποίες αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν− Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π και των εξόδων του
προσωπικού του Λ.Σ. μέσω αυτής.
43/140
0518
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0711
0712
0823
0843
0845
0851
0861
0862
0869
0899
1211
1219
1231
1311
1321
1323
1329
1411
1641
1642
1691
1699
1713
1925

3. Το υπ’ άριθ. 29865/05−06−2012 (Αριθ. Φακ: 361.27−1/2012)
έγγραφο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−
φυλακής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από−
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού εξόδων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Είδος και ποσοστά δαπανών
1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. 1323.100/
01/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2385−Β΄) και καθορίζουμε
το είδος και το ποσοστό διάθεσης των δαπανών (Κ.Α.Ε)
μέχρι και το οποίο δύναται να πληρώνονται σε βάρος της
Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−
Ελληνικής Ακτοφυλακής ως εξής:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ − ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών.
Φαρμακευτική περίθαλψη
Ιατρική περίθαλψη
Παρακλινικές εξετάσεις
Οδοντιατρική περίθαλψη
Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής)
Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου
Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου
και κλινικές
Επίδομα φυσιολογικού τοκετού
έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού
έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό
ταχυδρομικά
εκδόσεις−εκτυπώσεις−βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)
κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων
ελλιμενισμού και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών
αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Λοιπές ειδικές αμοιβές
προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών
προμήθεια ειδών καθαριότητας
προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων
προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών
προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού
προμήθεια ειδών διατροφής, ποτών και καπνού
προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών
προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού
προμήθεια ξυλείας και μετάλλων
λοιπές προμήθειες
προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.
μηχανών γραφείου
προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά

ΠΟΣΟΣΤΟ
100%
20%
20%
20%
10%
30%
30%
30%
20%
30%
30%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
50%
50%
30%
20%
20%
20%
20%
60%
50%
50%
50%
30%
20%
20%

27382

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9000 «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑ 43/140
9111
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού
100%
9131
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
100%
9151
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
100%
9511
Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)
100%
9541
Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ. 100%
9711
Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού
100%
9811
Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα
100%
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα
9821
100%
και δαπάνες εγκαταστάσεων)
9831
Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης
100%
9832
Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας
100%
9873
Λοιπές αμοιβές
100%
9874
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9000 «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑ 43/610
9131
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
100%
9141
Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης
100%
9151
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
100%
9169
Λοιπές προμήθειες
100%
9711
Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού
100%
9811
Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα
100%
9829
Λοιπές μεταφορές
100%
9844
Δαπάνες δημοσίων σχέσεων
100%
9851
Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
100%
9871
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων
100%
9873
Λοιπές αμοιβές
100%
9891
Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες
100%
Άρθρο 2
Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής ύψους 9.000.000 ευρώ κατανέμεται κατά ποσό 7.200.000 ευρώ στον φορέα
– ειδικό φορέα 43−140 και κατά ποσό 1.800.000 ευρώ στον φορέα− ειδικό φορέα 43−610.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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