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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 (ΦΕΚ
Β΄3296) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση
των αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22-12-2000 (ΦΕΚ
Β΄1620) και 43/9-1-2001 (ΦΕΚ Β΄7) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν».

2

Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017
υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β’ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3

Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62196
(1)
Τροποποίηση της 10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 (ΦΕΚ
Β΄3296) κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση
των αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22-12-2000 (ΦΕΚ
Β΄1620) και 43/9-1-2001 (ΦΕΚ Β΄7) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού.

Αρ. Φύλλου 2472

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
3. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» σχετικά με την ανασύσταση και μετονομασία
Υπουργείων».
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
6. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 91589/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 3814/
Β΄/4-9-018) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».
8. Την 10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 (ΦΕΚ Β΄3296) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και αντικατάσταση των αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/
22-12-2000 (ΦΕΚ Β΄1620) και 43/9-1-2001 (ΦΕΚ Β΄7) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν».
9. Το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7 Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
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10. Την από 29-5-2019 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (2015ΣΕ51910000), ύψους 5.250 ευρώ για
το τρέχον οικονομικό έτος και 21.000 ευρώ για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της 10004/
ΕΥΘΥ935/28-9-2016 (ΦΕΚ Β΄3296) κοινής υπουργικής
απόφασης «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση των αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22-12-2000 (ΦΕΚ
Β΄1620) και 43/9-1-2001 (ΦΕΚ Β΄7) κοινών υπουργικών
αποφάσεων όπως ισχύουν», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου Ι.2. του Τμήματος I του άρθρου 3 της 10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 κοινής υπουργικής
απόφασης προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«11. Συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού των επόμενων προγραμματικών περιόδων:
- παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε σχέση με την
εκάστοτε προγραμματική περίοδο, καθώς και το σχετικό
εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
- συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους φορείς, για
τη διαμόρφωση των θέσεων στους τομείς πολιτικής του
Υπουργείου Πολιτισμού,
- συντάσσει σχετικές εισηγήσεις, σχέδια δράσης, παρουσιάσεις κ.λπ. για την προώθηση, προς την Εθνική Αρχή
Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
των θέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού στους τομείς
πολιτικής του για την εν λόγω προγραμματική περίοδο».
2. Στο τέλος του Τμήματος III του άρθρου 3 της 10004/
ΕΥΘΥ935/28-9-2016 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (Μ.Π.Α.Ε.) με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
απασχολούμενου σε αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται
από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εργασιών που εκτελούνται στο
πλαίσιο έργων τρίτων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 344
του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17-1-2018). Την αρμοδιότητα
αυτή ασκεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του προαναφερόμενου νόμου, καθώς και της απόφασης του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 344 του
ν. 4512/2018».
3. Στο τέλος της παραγράφου IV.2 του Τμήματος IV του
άρθρου 3 της 10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β2 για την εξασφάλιση
όλων των απαραίτητων οργανωτικών και λειτουργικών
προϋποθέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική
λειτουργία του Μ.Π.Α.Ε.».
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4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Το προσωπικό της ΕΔΕΠΟΛ ανέρχεται σε τριάντα
επτά (37) άτομα, τα οποία είναι:
α) Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) τριάντα τρία (33) άτομα.
β) Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
τέσσερα (4) άτομα.».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 10004/
ΕΥΘΥ935/28-9-2016 (ΦΕΚ Β΄3296) κοινή υπουργική
απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Πολιτισμού
και Αθλητισμού

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
Ι

Αριθμ. 62053
(2)
Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017
υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β’ 677), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297’) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48 και 70 αυτού.
3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
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Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα
άρθρα 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 αυτού, ως ισχύει.
5. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) περί ανασύστασης και
μετονομασίας υπουργείων.
7. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄160), περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών…. καθώς και του Ευστάθιο Γιαννακίδη στη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του Κανονισμού(ΕΚ) 1083/2006.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1081/2006.
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των
Κανονισμών 2328/2003, 861/2006, 1168/2006, 791/2007
και 1255/2011.
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1084/2006.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού
ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της
Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
15. Τις αποφάσεις έγκρισης των Προγραμμάτων συνεργασίας που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο
του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε
όλα τα κράτη - μέλη με τη συμμετοχή της Ισλανδίας, του
Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας.
16. Την 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
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ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας»
(ΦΕΚ 677/τ.Β’/3-3-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
17. Την 69136/ΕΥΘΥ 627/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/
τ.Β’/10-7-2015) υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της 35257/17-10-2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως κάθε φορά ισχύει».
18. Την 69137/ΕΥΘΥ 628/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β’/107-2015) υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου
15 παρ. 3 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 3861/
ΕΥΣ524/29-1-2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
Β΄/333), όπως κάθε φορά ισχύει.
19. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό
C(2014) 7801 final/29-10-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής
Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την απόφαση
C(2014)3542, ως ισχύει.
20. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ Β΄ 5968) υπουργική απόφαση για την Αντικατάσταση της 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», ως ισχύει.
21. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία,
διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα,
εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς
ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
22. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος
υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς
και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στη
βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό
της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της
ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην
υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.
23 .Την 91589/3-9-2018 (ΦΕΚ Α’ 3814) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.
24. Την αριθμ. 4/2017 θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
που εκδόθηκε κατ’ άρθρο 2 παρ.2 περ. γ υποπερ. γγ του
ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’), που αφορούσε στην έγκριση
της υπουργικής απόφασης 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017
(ΦΕΚ 677/τ.Β’/3-3-2017).
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25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη ν τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017
υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3-3-2017), όπως ισχύει,
ως εξής:
Άρθρο ΜΟΝΟ
Στο Παράρτημα της υπουργικής απόφασης 23451/
ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 στο Υποπρόγραμμα Α’ στην κατηγορία ενέργειας Β.2. Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση, δύναται να χρηματοδοτούνται με πόρους της τεχνικής βοήθειας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ τεχνικές
μελέτες και για έργα που προορίζονται για ένταξη σε
επιχειρησιακά προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και αφορούν στην κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «Για
την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων».
Για την ένταξη των ανωτέρω μελετών απαιτείται η γνωμοδότηση της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων που έχει
συσταθεί με την αρ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46628/6843/17-7-2018
(ΥΟΔΔ 421) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 23451/
ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β’/
3-3-2017), όπως ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ι
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Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
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2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2 αυτού.
3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.
5. Το π.δ. 88/2018 (Α΄160) περί διορισμού Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την 91589/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3814) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».
7. Την 137675/ΕΥΘΥ/1018 (Β΄5968) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016
με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/
ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
8. Το γεγονός ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα προσδιορισθεί από τις οικείες αποφάσεις ένταξης των πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 -2020, τηρουμένων των εκάστοτε
ετησίων ορίων του ΠΔΕ, αποφασίζουμε:
Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που
δύνανται να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, προστίθεται
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου η ακόλουθη:
«ιζ. Τα ποσά πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που απαιτούνται για την
υλοποίηση έργων στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους ευρωπαϊκοί ή / και Διεθνείς
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Ιδρύματα».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02024722406190004*

