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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41359/0022 (1)
 Καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, 

των μελών και της Γραμματέως της Επιτροπής Πα−
ρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Υλοποίη−
ση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πα−
ρακολούθησης της ανάπτυξης στην Μακεδονία και 
Θράκη αλλά και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» και 
«Κατάρτιση του Προσωπικού του Υ.ΜΑ.Θ. στη Χρή−
ση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
παρακολούθησης της ανάπτυξης στη Μακεδονία και 
Θράκη αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινω−
νία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 

έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις 
Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 266 Α΄)

2) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄297)

3) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής 
κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232 Α΄) όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
57 Α΄).

4) Του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου 
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των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247 Α΄).

5) Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολύ απα−
σχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών 
από τον Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

6) Του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοή−
θειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
(ΦΕΚ 3 Α΄).

7) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

8) Του π.δ. 81/2002 περί συγχώνευσης των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
οικονομίας και Οικονομικών, (ΦΕΚ 57 Α΄).

9) Του π.δ. 167/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Μα−
κεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 220 Α΄).

10) Της υπ’ αριθμ. 16349/ΕΥΣΑΑΠ1268/13.4.2006 από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
έγκρισης του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 
της ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ για το έτος 2006.

11) Της υπ’ αριθμ. 152.105/ΚτΠ3915/Φ54/27.4.2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανά−
θεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης 
στο Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 615 Β΄).

12) Της υπ’ αριθμ. 27309 ΔΕ 4309/30.6.2006 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2006, στη ΣΑΕ 0393 του 
έργου «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των έρ−
γων της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο Υπουργείο 
Μακεδονίας − Θράκης», ΚΑ 2006ΣΕ03930003.

13) Τον υπ’ αριθμ. 953/14.3.2002 Οδηγό Διαδικασιών 
και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 
ΚΠΣ 2000−2006 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 
όπως ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
για την εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002.

14) Της υπ’ αριθμ. οικ. 1387/27.2.2006 απόφασης του 
Υπουργού Μακεδονίας − Θράκης για τη σύσταση − συ−
γκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος παρακολούθησης της ανάπτυξης στη Μακε−
δονία αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη» και «Κατάρτιση του προσωπικού 
του Υπ. Μακεδονίας − Θράκης στη χρήση του Ολοκληρω−
μένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης της 
ανάπτυξης στη Μακεδονία αλλά και στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη» (ΦΕΚ 294 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. οικ. 3636/15.5.2006 όμοια (ΦΕΚ 722 Β΄).

15) Της υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 
2040 Β΄).

16) Της υπ’ αριθμ. 2/37195/0026/21.6.2001 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητι−
κών πληρωμής αποζημίωσης συμβουλίων − επιτροπών» 
(ΦΕΚ 915 Β΄).

17) Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/12412/0022/3.3.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΟΙ.Ο περί παροχής οδηγιών για την υλοποίηση 
εισοδηματικής πολιτικής έτους 2006.

Β) Το γεγονός ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του ανωτέρω έργου θα ολοκληρώσει το 
έργο της σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία δημο−
σίευσης της σύστασης − συγκρότησης της (10.3.2006) και 
πάντως όχι πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 10.000 Ευρώ η 
οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βο−
ήθειας και ειδικότερα τον προϋπολογισμό του έργου 
του ΠΔΕ 2006 της ΣΑΕ 0393 «Δαπάνες Τεχνικής Βοή−
θειας Στήριξης των έργων της Κοινωνίας της Πληρο−
φορίας στο Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης» με ΚΑ 
2006ΣΕ03930003, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, 
των μελών και της Γραμματέως της Επιτροπής Πα−
ρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Υλοποίηση 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρα−
κολούθησης της ανάπτυξης στη Μακεδονία αλλά και 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» και «Κατάρτιση του προ−
σωπικού του Υπ. Μακεδονίας − Θράκης στη χρήση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακο−
λούθησης της ανάπτυξης στη Μακεδονία αλλά και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη» για το χρονικό διάστημα από 
10.3.2006 έως 10.11.2006, ως εξής:

Πρόεδρος: 260 €/μήνα
4 Μέλη: x 210 €/μήνα έκαστο
Γραμματέας: 150€/μήνα
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 10.3.2006 ημε−

ρομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. οικ. 1387/27.2.2006 
απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας − Θράκης περί 
σύστασης − συγκρότησης της Επιτροπής και λήγει την 
10.11.2006.

3. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται με την προ−
ϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις το 
μήνα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εκτός του κανο−
νικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύ−
πτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση 
συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση 
περικόπτεται ανάλογα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006

Οι Γενικοί Γραμματείς
 Δημοσιονομικής Πολιτικής 
 Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών Υπ. Μακεδονίας−Θράκης 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ

    F
   Αριθ. 81945 (2)
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και εκτέλεσης 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊ−
κής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 

Α΄), όπως αντικαταστάσθηκε από το άρθρο 5 του ν. 
3413/2005 (ΦΕΚ 278/Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 
3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)».

β. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 
(ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 



Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται σε ποσό 
3.000 € σε βάρος Π/Υ ΓΕΕΘΑ (ΕΦ 11120 ΚΑΕ 0515).

γ. Τη Γνωμάτευση με αριθμό 3 της 17ης/16.6.2006 της 
Συνεδρίασης του Συμβουλίου των Αρχηγών Γενικών 
Επιτελείων και τις σχετικές προτάσεις των Γ.Ε. και του 
ΓΕΕΘΑ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατι−
ωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ), τελεί υπό την εποπτεία 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

2. Η έδρα του ΣΑΑΣΕ βρίσκεται στο Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

3. Το ΣΑΑΣΕ συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ΣΑΓΕ.

΄Αρθρο 2
1. Στο ΣΑΑΣΕ προεδρεύει ο Α/ΓΕΕΘΑ, ή νόμιμος ανα−

πληρωτής του. Ο Πρόεδρος του ΣΑΑΣΕ έχει τις ακό−
λουθες αρμοδιότητες:

α. Είναι ο εκπρόσωπος του σε κάθε Όργανο και κάθε 
Αρχή.

β. Έχει τη γενική εποπτεία και το συντονισμό της 
λειτουργίας του.

γ. Εποπτεύει τις επιστημονικές επιτροπές του άρθρου 
4, παρ. 4 εδ. β΄, που συγκροτούνται και λειτουργούν στα 
πλαίσια του ΣΑΑΣΕ, για υποβοήθηση του έργου του.

δ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερησία 
διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και μεριμνά για την 
υλοποίηση των αποφάσεων του ΣΑΑΣΕ.

2. Εφόσον παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΣΑΑΣΕ 
ο ΥΕΘΑ, προεδρεύει.

3. Τα μέλη της παρ. 2 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 6 ν. 
3187/2003, ορίζονται από τους ΥΕΘΑ και ΥΠΕΠΘ, με 
προοπτική τριετίας, η οποία ανανεώνεται ανά έτος.

Άρθρο 3
1. Οι αποφάσεις του ΣΑΑΣΕ λαμβάνονται από τα μέλη 

που έχουν δικαίωμα ψήφου, με απόλυτη πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέ−
δρου.

2. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν κατόπιν 
προσκλήσεως του Προέδρου, άνευ δικαιώματος ψήφου, 
εκτός των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 3187/2003 και οι Διοικητές των ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και 
άλλων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και ο Διευθυντής 
ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ.

3. Το ΣΑΑΣΕ συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις, 
εφόσον παρίστανται τα 4/5 των μελών του, με υποχρε−
ωτική την παρουσία του Προέδρου και του Α/ΓΕ, του 
οποίου τα θέματα συζητούνται, ή των νόμιμων αναπλη−
ρωτών τους.

4. Το ΣΑΑΣΕ συνεδριάζει, μία φορά κάθε εξάμηνο.
5. Κατ’ εξαίρεση το ΣΑΑΣΕ μπορεί να συνεδριάζει 

και εκτάκτως, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα λήψης 
αποφάσεων. Η έκτακτη σύγκληση μπορεί να προκληθεί 
από τον Πρόεδρο, κατόπιν έγγραφης πρότασης του 2/3 
των μελών του.

Άρθρο 4
1. Όλες οι αποφάσεις του ΣΑΑΣΕ προσυπογράφονται 

από τον ΥΕΘΑ και κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπη−
ρεσίες.

2. Όπου απαιτούνται ενέργειες από τα ΓΕ και τα ΑΣΕΙ, 
αυτές είναι εκτελεστές από αυτά.

3. Όπου απαιτείται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση, με 

μέριμνα της Γραμματείας του, προωθούνται στα αρμό−
δια όργανα, για σύνταξη σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης 
και περαιτέρω ενέργειες.

4. Το ΣΑΑΣΕ για την εκπλήρωση της αποστολής του, 
μπορεί να συνεργάζεται με το Εθνικό Συμβούλιο Παι−
δείας, Ιδρύματα, επιστημονικούς, ερευνητικούς και εκ−
παιδευτικούς Οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού 
και του εξωτερικού. Επίσης στα πλαίσια του ΣΑΑΣΕ 
και προκειμένου να υποβοηθείται το έργο του και να 
καταρτίζονται εισηγήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων, 
μπορούν με απόφαση του Προέδρου, να συγκροτούνται 
και να λειτουργούν Επιστημονικές Επιτροπές ή Ομάδες 
Εργασίας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 5

1. Το ΣΑΑΣΕ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που 
αναφέρονται στο Άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3413/2005, ει−
δικότερα αποφασίζει:

α. Για τη κατανομή − διάθεση πιστώσεων στα ΑΣΕΙ και 
λοιπές Στρατιωτικές Σχολές, μέσω των οικείων ΓΕ, επί 
του εκπαιδευτικού έργου και ειδικότερα:

(1) Για τις κάθε είδους απαιτούμενες δαπάνες, για 
δημιουργία και υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από τα ΑΣΕΙ.

(2) Για τον καθορισμό των σπουδαστών των ΠΜΣ και 
τη συμμετοχή ή μη, σε αυτά, αποφοίτων άλλων Πα−
νεπιστημιακών Ιδρυμάτων, εφόσον υπάρξει παρόμοια 
δυνατότητα στο μέλλον.

(3) Για την επιστημονική έρευνα και τα ερευνητικά 
προγράμματα.

(4) Για τη διάθεση των πιστώσεων, που απαιτούνται 
για τη συνεργασία μεταξύ ΑΣΕΙ και ΑΕΙ εσωτερικού, για 
εκπόνηση ΠΜΣ και ερευνητικών προγραμμάτων.

(5) Για την υλικοτεχνική υποδομή που είναι απαραί−
τητη για τα παραπάνω.

β. Για την αναγκαιότητα ίδρυσης, θέσεων εκπαιδευ−
τικού προσωπικού, στα ΑΣΕΙ και λοιπές Στρατιωτικές 
Σχολές.

γ. Για τη διάθεση πιστώσεων, καθώς και για τον τρόπο 
λειτουργίας των επιτροπών της παρ. εδ, γ΄ του άρθρου 
2 της παρούσας απόφασης.

δ. Για τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας ΠΜΣ 
στα ΑΣΕΙ, τη δυνατότητα συνεργασίας τους με ΑΕΙ εσω−
τερικού − εξωτερικού και με τις ΣΕΘΑ −ΑΔΙΣΠΟ, καθώς 
και για τα γνωστικά αντικείμενα και την έκδοση των 
μεταπτυχιακών τίτλων.

2. Επίσης η σύμφωνη γνώμη του ΣΑΑΣΕ, είναι απαραί−
τητη για την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος που 
προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 8 του ν. 3187/2003.

Άρθρο 6

Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του ΣΑΑΣΕ δαπά−
νες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΘΑ, 
στον οποίο εγγράφεται ειδική πίστωση για το σκοπό 
αυτό.

Άρθρο 7

1. Για τις ανάγκες Γραμματειακής υποστήριξης του 
ΣΑΑΣΕ, ιδρύεται Γραμματεία υπό το ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ και 
αποτελεί το συντονιστικό φορέα για την εισαγωγή 
θεμάτων στο ΣΑΑΣΕ, μετά από σχετικές εισηγήσεις 
− προτάσεις των Γ.Ε.

2. Η σύνθεση, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες της 
Γραμματείας περιγράφονται στον ΚΟΛ/ΓΕΕΘΑ και ει−
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δικότερα:
α. Για τις ανάγκες του ΣΑΑΣΕ, τηρείται ιδιαίτερο 

πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας.

β. Η Γραμματεία παραλαμβάνει τα θέματα και ειση−
γείται προς τον Α/ΓΕΕΘΑ για την εξέτασή τους, τον 
ορισμό των εισηγητών των θεμάτων και τον καθορισμό 
του χρόνου σύγκλησής του. Επίσης μεριμνά για την 
οργάνωση των συνεδριάσεων, την τήρηση πρακτικών 
και την κοινοποίηση των αποφάσεων στους αρμόδιους 
φορείς.

γ. Μετά τη σχετική απόφαση του Προέδρου, καταρ−
τίζεται Ημερησία Διάταξη (ΗΔ), με τα θέματα που θα 
συζητηθούν, η οποία κοινοποιείται στα μέλη και τους 
συμμετέχοντες σε αυτό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσι−
μες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση δύνα−
ται να συζητηθούν και θέματα εκτός ΗΔ, με τη σύμφωνη 
γνώμη του συνόλου των μελών.

3. Εφόσον από τις υφιστάμενες συνθήκες, απαιτηθεί 
σύσταση ανεξάρτητης γραμματείας για τις ανάγκες του 
ΣΑΑΣΕ, αυτή συγκροτείται με απόφαση του Α/ΓΕΕΘΑ, 
ως ανεξάρτητο όργανο υπό τον Β΄ Κλάδο του ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 

F    
 Αριθμ. 15544/ΕΦΑ 2907 (3)
Καθορισμός συνεδριάσεων (ύψους αποζημίωσης) των 

μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, 
οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυ−
ξης των δράσεων: Α) «Πρόγραμμα Τεχνομεσιτεία» 
Μέτρο 4.3.4, ΕΠΑΝ. 

    Β) «ΠΡΑΞΕ − Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για 
την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιο−
ποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin off). Φάση 
Β΄ (1ος Κύκλος). Εκκίνηση της επένδυσης», που εντάσ−
σεται στο Μ. 4.1 του ΕΠΑΝ». 

    Γ) «ΠΡΑΞΕ − Τεχνοβλαστοί, Φάση Β΄: Δραστηριότη−
τες Εκκίνησης της Επένδυσης και Έναρξης Δραστη−
ριοτήτων» που εντάσσεται στο μέτρο 4.1: «Υποστή−
ριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση 
και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών απο−
τελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητι−
κών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρή−
σεων (Spin off) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», Φάση 
Β΄ − 2ος Κύκλος. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

β. Tου ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξης της 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με το ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 

128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με 
την Παραγωγή και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα, του 
άρθρου 5, παρ. 6α και 9.

γ. Του αρθρ.23 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α΄/1987) «περί 
μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική και−
νοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

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

ε. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000).

στ. Του π.δ. 17/30.1.2001 (ΦΕΚ 14/Α/30.1.2001) «Για τη 
χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης 
γνώσης − τεχνοβλαστών (Spin−off)».

ζ. Του π.δ. 27/29.1.1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», 
η. του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού».

θ. του αρθρ.1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την 
πολυ−απασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου 
απολαβών από το Δημόσιο τομέα καθώς και για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
33 του ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του ν. 2303/1995.

ι. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ247/Α/27.11.1995) «Περί Δημόσι−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 249/
Β/27.2.2006) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου».

3. Την υπ’ αριθμ. 8470(ΔΚΗ/Α) 439/20.4.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση στο Γε−
νικό Γραμματέα Ε&Τ, στους Προϊσταμένους Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
του δικαιώματος να υπογράφουν με «εντολή Υπουργού», 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 8454 (ΔΚΗ/Α) 438/20.4.2006 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Μεταβί−
βαση στο Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και λοιπούς προϊσταμένους υπηρεσιακών 
μονάδων της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 
δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού» 
(ΦΕΚ 513/Β΄/20.4.2006).

4. Την υπ’ αριθμ. 5439/1985 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας 
«Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση 
των κονδυλίων έρευνας», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. α) 5056/20.5.1997, 
β) 7401/11.5.1988, γ) 570/19.1.1994, δ) 14231/(ΦΟΡ) 2738/1994 
και ε) 12739/20.10.2000» κοινές υπουργικές αποφάσεις: 

5. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοι−
χων πόρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ5671/16.9.2003 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Εξει−
δίκευση της Εφαρμογής του π.δ. 4/2002».

6. Την υπ’ αριθμ. 2900/26.5.1986 κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «περί 
καθορισμού διαδικασίας μεταφοράς χρηματοδότησης 
δημοσίων επενδύσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς για την 
εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6000/1986 όμοια απόφαση.

7. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1260/1999 Κανονισμό του Συμ−
βουλίου της ΕΕ της 21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών 
διατάξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων».

8. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1783/1999 Κανονισμό του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλί−
ου 1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1685/2000 Κανονισμό 
της Επιτροπής«για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1260/1999 Κανονισμό του 
Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπα−
νών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία» όπως τροποποιήθηκε από το υπ’ 
αριθμ.  (ΕΚ) 448/2004 Κανονισμό της Επιτροπής της 
10ης Μαρτίου 2004.

9. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 απόφαση της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κωδικό 2000/
GR/16/1/PO/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

10. Την υπ’ αριθμ. Ε(2004) 5484/21.12.2004 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία 
εγκρίνεται η αναθεώρηση του ΕΠΑΝ.

11. Τον υπ’ αριθμ. 70/12.1.2001 Κανονισμό (ΕΚ) της Επι−
τροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις όπως τροποποιήθηκε με τον 
υπ’ αριθμ. 364/2004 Κανονισμό της Επιτροπής της 25ης 
Φεβρουαρίου 2004.

12. Την απόφαση ένταξης της πράξης «ΠΡΑΞΕ−Υπο−
στήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση 
και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτε−
λεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
έντασης γνώσης (Spin off). Φάση Β΄ (1ος Κύκλος). ΔΡΑ−
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο ΕΠΑΝ 
με υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΝ 6248/Β1/4.1.1/4682/30.7.2003/αρ. 
ΓΓΕΤ10118/30.7.2003 και την αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΝ 14628/
Β1/4.1.1/5057/13.12.2005/αριθμ. ΓΓΕΤ22627/20.12.2005 τρο−
ποποίησή του.

13. Την ένταξη του έργου «ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη ερευνη−
τικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορι−
κή εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά−
των με δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης 
(Spin off). Φάση Β΄ (1ος Κύκλος) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΙ−
ΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ », στο ΠΔΕ, Συλλογική Από−
φαση Έργων 013/3, έργο 2003ΣΕ013 3 0015.

14. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΝ 8660/Β 1/4.1.1. 3/3177/9.8.2005 
απόφαση ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητικών 
Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμε−
τάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και 
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων (Spin off− Φάση Β΄− 2ος κύκλος) ΔΡΑ−
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡ−
ΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» στο Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα».

15. Την με υπ’ αριθμ. 5405/Β1/4.3.4/1817/4.11.2002 απόφαση 
ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα Τεχνομεσιτεία» στο 
ΕΠΑΝ της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 4250/Β1/4.2.3/1699/14.5.2004 και 3853/

Β1/4.3.4/1307/11.4.2006 όμοιες αποφάσεις της ΕΥΔ/
ΕΠΑΝ.

16. Την υπ’ αριθμ. 298/ΕΦΑ37/12.1.2003 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: 
Απόφαση Εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα 
Τεχνομεσιτεία».

17. Την κρατική ενίσχυση ν. 412/2002 − Ελλάδα, Καθε−
στώς ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης 
(spin−off).

18. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στην Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 760/Β/12.6.2003.)

19. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Εκτέλεση 
έργου με τίτλο «Ενέργειες της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη 
της υλοποίησης του ΕΠΑΝ»», όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. 14640/7.11.2003, 8830/16.7.2004 και 
9597/3.8.2004 όμοιες αποφάσεις.

20. Την υπ’ αριθμ. 9761/12.7.2003 απόφαση σχετικά με 
τον ορισμό Υπόλογου Διαχειριστή για το έργο του ΠΔΕ 
της ΓΓΕΤ με κωδικό 2003ΣΕΟ1330010 της ΣΑΕ 013/3.

21. Την απόφαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΠΡΑ−
ΞΕ−Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυ−
ποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητι−
κών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
έντασης γνώσης (Spin off). Φάση Β΄ (1ος Κύκλος). ΔΡΑ−
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», με την υπ’ 
αριθμ. 11296/ΕΦΑ 2829/9.9.2003, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 9169/ΕΦΑ 1731/22.7.2004 όμοια απόφαση.

22. Την με υπ’ αριθμ. 12114 /ΕΦΑ2420 /30.8.2005, 
απόφαση εκτέλεσης πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη 
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off− Φάση 
Β΄− 2ος κύκλος), ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» στο 
Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα»

23. Την υπ’ αριθμ. 2003ΣΕΟ1330010 Συλλογική Απόφαση 
έργου ΣΑΕ013, Κ.Α. «Δαπάνες Τεχνικής Στήριξης της 
ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» 
του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ.

24. Την υπ’ αριθμ. 8976/Β1/4.3.4/5766/23.10.2003 της 
ΕΥΔ/ΕΠΑΝ για την έγκριση επαναπροκήρυξης του «Προ−
γράμματος ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ».

25. Την υπ’ αριθμ. 4393/ΕΦΑ950/28.4.2005 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων 
στο έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Τεχνομεσιτεία» και την 
υπ’ αριθμ.6571/ΕΦΑ1338/18.5.2005 τροποποίησή της.

26. Την υπ’ αριθμ. 13125/ΕΦΑ2669/8.9.2005 απόφαση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο−
βολή προτάσεων στη δράση με τίτλο «Υποστήριξη 
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά−
των με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off− Φάση 
Β΄− 2ος κύκλος) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» στο Ε. 
Π. «Ανταγωνιστικότητα», όπως και την τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 13507/ΕΦΑ2890/14.9.2005.

27. Την προκήρυξη και τον Οδηγό Εφαρμογής του 
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έργου «Πρόγραμμα Τεχνομεσιτεία».
28. Την υπ’  αριθμ. 11297/ΕΦΑ 2830/9.9.2003, απόφαση 

προκήρυξης του έργου «ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη ερευνητικών 
Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική 
εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός 
και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin 
off). Φάση Β΄ (1ος Κύκλος), ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ»

29. Την προκήρυξη και τον Οδηγό Εφαρμογής της 
δράσης 4.1.1 «ΠΡΑΞΕ − Τεχνοβλαστοί, Φάση Β΄: Δραστηρι−
ότητες Εκκίνησης της Επένδυσης και Έναρξης Δραστη−
ριοτήτων» που εντάσσεται στο μέτρο 4.1: «Υποστήριξη 
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελε−
σμάτων με δημιουργία νέων Επιχειρήσεων (Spin off) 
του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα», Φάση Β΄ − 2ος Κύκλος, 
όπως και τις τροποποιήσεις του με την υπ’ αριθμ. 
16360/ΕΦΑ3681/14.10.205, 16699/ΕΦΑ3729/19.10.2005, 
Οδηγού Εφαρμογής καθώς και την παράταση προθε−
σμίας υποβολής προτάσεων με την υπ’ αριθμ. 16700/
ΕΦΑ3730/19.10.2005.

30. Την υπ’ αριθμ. 12952/9.10.2003 απόφαση σύστασης 
επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων του έργου ΤΕΧΝΟ−
ΜΕΣΙΤΕΙΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ΄ ΚΠΣ, όπως αυτή 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1528/Β΄/15.10.2003, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2608/ΕΦΑ568/1.3.2005 (ΦΕΚ 
361/Β΄/21.3.2005) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

31. Την υπ’ αριθμ. 13695/ΦΕΚ 1601/30.10.2003 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 
με θέμα «Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων 
στα πλαίσια του έργου με τίτλο:« ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη 
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
με δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin 
off). Φάση Β΄ (1ος Κύκλος). Εκκίνηση της επένδυσης» , στο 
πλαίσιο του Μ. 4.1 του ΕΠΑΝ του Γ΄ ΚΠΣ.

32. Την υπ’ αριθμ. 16386/ΕΦΑ3684/14.10.2005 απόφαση 
σύστασης επιτροπής αξιολόγησης της δράσης 4.1.1 «ΠΡΑ−
ΞΕ−Τεχνοβλαστοί, Φάση Β΄: Δραστηριότητες Εκκίνησης 
της Επένδυσης και Έναρξης Δραστηριοτήτων» που εντάσ−
σεται στο μέτρο 4.1: «Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων 
για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχει−
ρήσεων (Spin off) του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα», Φάση Β΄ 
− 2ος Κύκλος (ΦΕΚ 1489/Β΄/27.10.2005)

33. Την υπ’ αριθμ. 11391/ΕΦΑ2184/3.8.2005 απόφα−
ση συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση των 
προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
επαναπροκήρυξης (2005) του «Προγράμματος ΤΕΧΝΟ−
ΜΕΣΙΤΕΙΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
12930/ΕΦΑ2586/6.9.2005 όμοια απόφαση.

34. Την υπ’ αριθμ. 15013/ΕΦΑ 3855/14.11.2003 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σχετι−
κά με τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων 
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη 
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

με δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin 
off). Φάση Β΄ (1ος Κύκλος).

Εκκίνηση της επένδυσης», που εντάσσεται στο Μ. 4.1 
του ΕΠΑΝ.» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11775 
ΕΦΑ 2343/8.10.2004 και 13189/ΕΦΑ2651/4.11.2004 και 7514/
ΕΦΑ1499/3.6.2005 όμοιες αποφάσεις.

35. Την υπ’ αριθμ. 8343/ΕΦΑ1371/18.4.2006 απόφαση 
συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση των προ−
τάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 
4.1.1 «ΠΡΑΞΕ−Τεχνοβλαστοί, Φάση Β΄: Δραστηριότητες 
Εκκίνησης της Επένδυσης και Έναρξης Δραστηριο−
τήτων» που εντάσσεται στο μέτρο 4.1: «Υποστήριξη 
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά−
των με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off) του 
Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα», Φάση Β΄ − 2ος Κύκλος.

36. Την ανάγκη αξιολόγησης των υποβαλλομένων προτά−
σεων στο έργο, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση ανά συνεδρίαση των 
μελών της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
11391/ΕΦΑ2184/3.8.2005 απόφαση συγκρότησης επιτροπής 
για την αξιολόγηση των προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της επαναπροκήρυξης (2005) του «Προγράμμα−
τος ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 12930/ΕΦΑ2586/6.9.2005 όμοια απόφαση, ως εξής:

• Για τον συντονιστή της επιτροπής (9 συνεδριάσεις), 
43,53 € ανά συνεδρίαση.

• Για τον συντονιστή αξιολόγησης προγράμματος (9 
συνεδριάσεις), 43,53 € ανά συνεδρίαση.

• Για τον κριτή της επιτροπής (12 συνεδριάσεις), 35,19 
€ ανά συνεδρίαση.

• Για το γραμματέα συντονισμού αξιολόγησης προ−
γράμματος (6 συνεδριάσεις), 29,72 € ανά συνεδρίαση.

• Για τον εισηγητή της επιτροπής 43,53 € ανά συνε−
δρίαση (ανά πρόταση).

Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που αξιολογή−
θηκαν ανέρχεται σε 18.

Το συνολικό κόστος για την αποζημίωση της Επιτρο−
πής εκτιμάται σε 5.000 €.

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση ανά συνεδρίαση των 
μελών της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 11775 ΕΦΑ 2343/8.10.2004 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (και τις υπ’ αριθμ. 
13189/ΕΦΑ2651/4.11.2004 και 7514/ΕΦΑ1499/3.6.2005 τρο−
ποποιήσεις της), με στόχο την αξιολόγηση προτάσεων 
οι όποιες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης 
(1ος κύκλος Προκήρυξης 2003−2004) του έργου «ΠΡΑ−
ΞΕ−Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυ−
ποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητι−
κών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
έντασης γνώσης (Spin off). Φάση Β΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» ως εξής:

• Για το συντονιστή της επιτροπής (16 συνεδριάσεις), 
28 ευρώ ανά συνεδρίαση.

• Για τον αξιολογητή της επιτροπής (20 συνεδριάσεις), 
44,03 ευρώ ανά συνεδρίαση.

• Για το γραμματέα της επιτροπής (12 συνεδριάσεις), 
44,03 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που αξιολογή−
θηκαν ανέρχεται σε 14.

Το συνολικό κόστος για την αποζημίωση της Επιτρο−
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πής εκτιμάται σε 5.379,36 €.
3. Καθορίζουμε την αποζημίωση ανά συνεδρίαση των 

μελών της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
8343/ΕΦΑ1371/18.4.2006 απόφαση συγκρότησης επιτροπής 
για την αξιολόγηση των προτάσεων οι οποίες υποβλήθη−
καν στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 «ΠΡΑΞΕ−Τεχνοβλαστοί, 
Φάση Β :́ Δραστηριότητες Εκκίνησης της Επένδυσης και 
Έναρξης Δραστηριοτήτων» που εντάσσεται στο μέτρο 4.1: 
«Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίη−
ση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελε−
σμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτε−
λεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off) του 
Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα», Φάση Β΄ −2ος Κύκλος, ως εξής:

• Για το συντονιστή της επιτροπής (59 συνεδριάσεις), 
30,14 € ανά συνεδρίαση.

• Για τον αξιολογητή της επιτροπής (62 συνεδριάσεις), 
41,97 € ανά συνεδρίαση.

• Για τον γραμματέα της επιτροπής (34 συνεδριάσεις), 
40,02 € ανά συνεδρίαση.

Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που αξιολογή−
θηκαν ανέρχεται σε 34.

Το συνολικό κόστος για την αποζημίωση της Επιτρο−
πής εκτιμάται σε 16.149,64 €.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω Επιτροπών εκτι−
μάται σε 26.529 €.

Στις ανωτέρω δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα καλυφθούν και αυ−
τές από την τεχνική βοήθεια.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο 2003 ΣΕ013 30010 
(Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας στήριξης της ΓΓΕΤ για την 
υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ−ΠΕΠ), της ΣΑΕ 013/3 
του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

   F 

 Αριθμ. 92897 (4)
Σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου σε εφαρμογή του π.δ. 164/2004.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3320/2005 «Ρύθμιση 

θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νο−
μικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
για τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 48).

β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για 
τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα».

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).

δ) Του π.δ. 368/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ−
γασίας», όπως ισχύει σήμερα.

ε) Του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις».

στ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527)

ζ) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΑΥΟ 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) και ισχύει.

η) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β 18/463/οικ.8791/5.5.2005 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Την υπ’ αριθμ. 687/2006 απόφαση του Ανώτατου Συμ−
βουλίου Επιλογής Προσωπικού περί υπαγωγής στις ρυθμί−
σεις του π.δ. 164/2004 συμβασιούχων της υπηρεσίας μας.

3. Το υπ’ αριθμ. 92231/11.4.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίστανται κενές οργανικές 
θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερής ειδικότητας.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
73.000 Ευρώ περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, ενώ για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται 
σε 42.000 Ευρώ περίπου. Η δαπάνη για το έτος 2006 θα 
αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
ενώ οι δαπάνες των επόμενων ετών θα αντιμετωπίζονται 
από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον 
ανωτέρω προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Συνιστούμε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας, τρεις (3) οργανικές θέσεις κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, για να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες 
με την υπ’ αριθμ. 687/2006 απόφαση του ΑΣΕΠ, πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Μαΐου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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     (5)
 Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Μελών, Εισηγητή 

και Γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής του Κε−
φαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), 
Ξηράς Πατρών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις διατάξεις».
β. Του άρθρου 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/6.7.1994) 

και του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995).
γ. Του π.δ. υπ’ αριθμ. 63/22.4.2005 (ΦΕΚ/98/Α) «Κωδι−

κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

2. Τον οικείο Κανονισμό του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως 
Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Ξηράς Πατρών.

3. Το υπ’ αριθμ. 161/14.4.2006 έγγραφο του ΚΑΦ Ξηράς 
Πατρών.

4. Την υπ’ αριθμ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου 
Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), Ξηράς Πα−
τρών ύψους 10.200,00 Ευρώ για το τρέχον οικονομικό 
έτος και 11.200,00 Ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα 
πέντε τουλάχιστον οικονομικά έτη.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτω−
τών (Κ.Α.Φ.), Ξηράς Πατρών οικονομικού έτους 2006 και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0264 «Αποζημίωση για συμμετοχή 
σε συμβούλια ή επιτροπές» στον οποίο έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση και από τον ίδιο ΚΑΕ για τα επόμενα 
πέντε (5) τουλάχιστον οικονομικά έτη από τα ίδια έσοδα 
του ΚΑΦ, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των 
Μελών, του Εισηγητή και της Γραμματέως της Διοικού−
σας Επιτροπής του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκ−
φορτωτών (Κ.Α.Φ.), Ξηράς Πατρών στα επτά εκατοστά 
(7/100) του εκάστοτε βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της 
ΥΕ κατηγορίας του ν. 3205/2003 ανά συνεδρίαση και 
μέχρι πενήντα συνεδριάσεις το χρόνο.

ΙΙ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
III. Απόφαση που καθορίζει την ανωτέρω αποζημίωση 

διαφορετικά καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Αυγούστου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F (6)   
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβού−

λιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, στη Διοικητική Επιτροπή.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3β του ν. 

2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/1992), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 6 του άρθρου 3β΄, που προστέθηκε με το άρθρο 
22 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/2005) και

β) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα−
λονίκης, που λήφθηκε στην από 20.7.2006 συνεδρίαση 
του, αποφασίζουμε τη μεταβίβαση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, των παρα−
κάτω αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 
4 του ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 
από τα άρθρα 19, 20, 21, 22 και 23 του ν. 3419/2005:

i. Ενασχόληση με τα σημαντικότερα θέματα της με−
ταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

ii Πρόσληψη ειδικών επιστημονικών συνεργατών, κα−
θώς και ειδικών συμβούλων και καθορισμός των όρων 
εργασίας τους και αμοιβής τους,

iii. Καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα ανατίθεται η εί−
σπραξη των οφειλόμενων συνδρομών σε τρίτα πρόσωπα.

iv Καθορισμός των οδοιπορικών εξόδων και της ημερή−
σιας αποζημίωσης των μετακινούμενων μελών του Διοικη−
τικού Συμβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής ή των μελών 
του Επιμελητηρίου − καθορισμός των εξόδων παράστασης 
του Προέδρου και των μελών της ΔΕ (άρθρο 4 παρ. 5).

ν. Αποσπάσεις των υπαλλήλων.
vi. Μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές κινητών και ακινή−

των πραγμάτων, προμήθεια υλικού, αναθέσεις έργων, 
δαπάνης μέχρι και 40.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ  
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