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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων του Δήμου Σπετσών.

2

Απόφαση Τροποποίησης, Ολοκλήρωσης - Οριστικοποίησης του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΖΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MANZARI
GROUP S.A.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3908/2011.

3

Ολοκλήρωση - Οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, επένδυσης της εταιρείας «MARMOR
S.G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ» με δ.τ «STONE GROUP
INTERNATIONAL» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

4

Τροποποίηση της 300539/ΥΔ 1605/14-04-2016 (ΦΕΚ
1453/τ.Β’/24-05-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Συγκρότηση και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.
4314/2014, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1453/τ.Β’/24-5-2016),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 302081/
ΥΔ4193/03-11-2017 (ΦΕΚ 3986/τ.Β’/15-11-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53812
(1)
Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων του Δήμου Σπετσών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9

Αρ. Φύλλου 4727

της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).
2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’98).
β) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’180).
γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’208).
δ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’160).
3. Τη με αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).
4. Το αριθμ. 2848/26-7-2018 έγγραφο του Δήμου Σπετσών, με το οποίο:
α) Ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέρες του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας για δύο (2) υπαλλήλους του
κλάδου ΔΕ Οδηγών.
β) Βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το οποίο για το έτος
2018 έχει οριστεί σε εξήντα (60) ημέρες με την αριθμ.
59/50/16-1-2018 ( ΦΕΚ 421/Β’/2018 ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έχει
εξαντληθεί για τους ανωτέρω υπαλλήλους.
5. Το γεγονός ότι οι μετακινήσεις των ανωτέρω υπαλλήλων επιβάλλονται λόγω της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής
6. Την αριθμ. Δ.Υ./26-7-2018 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπετσών με την οποία βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη
της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ποσού 5.543,20 ευρώ
στον Κ.Α. 20.6422 του προϋπολογισμού έτους 2018 του
Δήμου Σπετσών
7. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/73/13-9-2018 εισήγηση
του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 1200 € η οποία θα καλυφθεί από
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τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ.
έτους 2018 του Δήμου Σπετσών στον ΚΑ 20.6422, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, κατά είκοσι (20) ημέρες
για το έτος 2018, για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ
Οδηγών του Δήμου Σπετσών.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

(2)
Απόφαση Τροποποίησης, Ολοκλήρωσης - Οριστικοποίησης του κόστους και πιστοποίηση
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΖΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
«MANZARI GROUP S.A.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.
Με την 3814/ΔΟΑ/6/00058/Σ/ν. 3908/2011/24-08-2018
απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών πιστοποιείται η
τροποποίηση, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΝΖΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. «MANZARI GROUP S.A.», και ειδικότερα στην κατηγορία της «Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων - Καθεστώτος Ενισχύσεων» του άρθρου 8 του
ν. 3908/2011, επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στη
Δημιουργία βιοτεχνίας γουναρικών (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 14.20) στη θέση 10 ΧΛΜ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, του Δήμου ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ,
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Καστοριάς)
συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους τρία
εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια
είκοσι επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (3.337.627,58 €)
με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των
3.337.627,58 €.
(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των
1.335.051,03€.
(γ) Η μετοχική σύνθεση τροποποιείται ως εξής:
ΠΟΣΟΣΤΟ
A/A ΜΕΤΟΧΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ
89,94%
2
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ
10,06%
ΣΥΝΟΛΟ
100,00%
(δ) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 147,39 KW.
(ε) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 4.000 τμχ./έτος.

Τεύχος Β’ 4727/22.10.2018

(στ) Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 15,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε).
(ζ). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι
η 07-12-2017.
(η) Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των
1.668.813,79€.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(3)
Ολοκλήρωση - Οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, επένδυσης της εταιρείας «MARMOR
S.G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ» με δ.τ «STONE GROUP
INTERNATIONAL» που υλοποιήθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.
Με την 4555/ΕΜΑ/6/00014/Τ/Ν.3908/2011/02-10-2018
απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών πιστοποιείται η
ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «MARMOR S.G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ με δ.τ. STONE GROUP
INTERNATIONAL που αφορά στο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧ.ΑΝΑΠ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΤΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔ
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 23.70) στη θέση
18 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ, του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός
Θεσσαλονίκης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου
κόστους δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα μία χιλιάδες
επτακόσια σαράντα ευρώ (2.141.740,00 €). Η παραπάνω απόφαση υπαγωγής τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
7083/ΕΜΑ/6/00014/Τ/Ν.3908/2011/20-11-2014 και 552/
ΕΜΑ-/6/00014/Τ/Ν.3908/2011/16-02-2017 αποφάσεις
διαμορφώνοντας το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης στο ποσό του ενός εκατομμυρίου
πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων και επτακοσίων σαράντα ευρώ (1.542.740,00€), με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων
διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών
(1.496.255,18€).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριών
ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.077.303,73€) που
αποτελεί ποσοστό 72% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα
ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (418.951,45€) που
αποτελεί ποσοστό 28,00% του συνολικού ενισχυόμενου
κόστους της επένδυσης.
δ) Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται μέχρι
του συνολικού ποσού των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων
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επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών
(104.737,86€) που αποτελεί ποσοστό 7% του συνολικού
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η χορήγηση της
φορολογικής απαλλαγής θα γίνει με βάση το άρθρο 78,
παρ. 4, ν. 4399/2016.
(ε) Με την παρούσα εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης, ήτοι ποσό ύψους διακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων είκοσι εννιά ευρώ και εξήντα
πέντε λεπτών (269.029,65€) η οποία θα γίνει με βάση το
άρθρο 77, του ν. 4399/2016.
(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
28/04/2017.
(ζ) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 2.438,37 KW (περιλαμβάνεται ισχύς 554,40 KW που δεν αφορά το επενδυτικό).
(η) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 960.360 προϊόντα σε τ.μ. 90.400 προϊόντα σε μ. και 4.135 τεμάχια.
(θ) Έχει καλυφθεί ο ορός της απόφασης υπαγωγής για
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι νέες θέσεις εργασίας που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχούν
σε 2 EME και αφορούν θέσεις πτυχιούχων.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 301870/ΥΔ4798
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. 300539/ΥΔ 1605/
14-04-2016 (ΦΕΚ 1453/τ.Β’/24-05-2016) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Συγκρότηση και διαδικασία
στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο
41 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1453/
τ.Β’/24-5-2016), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 302081/ΥΔ4193/03-11-2017 (ΦΕΚ 3986/
τ.Β’/15-11-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41 και 43 του ν. 4314/2014 «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 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/
τ.Α΄/23-12-2014), όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
τΑ΄/2005).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
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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» (ΦΕΚ 208/τΑ΄/4-11-2016).
4. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-8-2018) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Την αριθμ. 91589/03.09.2018 Κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη
(ΦΕΚ 3814/Β’ /04-09-2018),
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, 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 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 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.
9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014
της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση
και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων,
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το
σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014
για τον καθορισμό κοινών κανόνων για την εφαρμογή
των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).
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12. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 447/2014
της Επιτροπής, της 2ης Μαΐου 2014, σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).
13. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη
συμπλήρωση του Κανονισμού 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά στους
ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για Προγράμματα Συνεργασίας, όπως εκάστοτε
ισχύει.
14. Την αριθμ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Οικονομικών περί «Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας
του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”» (ΦΕΚ
1099/τΒ΄/19-04-2016).
15. Την αριθμ. 109283/EΥΘΥ 1012/2015 (ΦΕΚ 2362/
τ.Β’/4-11-2015) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ. 5 του
ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/
07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β΄/13-06-2002).
16. Τα Προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής
συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, για
τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:
i) INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ii) INTERREG
V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, iii) INTERREG V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, iv) IPA Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020, v) Interreg IPA
CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και vi) INTERREG V-A
Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020.
17. Το άρθρο 3 του ν. 2372/1996 περί Καταστατικού
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
18. To ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/τΑ΄/01-04-2014) «Είσοδος,
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
19. Την ανάγκη ενδυνάμωσης της Κοινής Γραμματείας
του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG
V-A Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020», με ένα επιπλέον
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στέλεχος προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της Κοινής Γραμματείας καθώς και οι ιδιαιτερότητες
του διακρατικού Προγράμματος.
20. Την από 11/7/2018 απόφαση σχετικά της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Βαλκανική-Μεσόγειος
2014-2020».
21. Η δαπάνη ύψους τριάντα έξι Χιλιάδων (36.000)
ευρώ, περίπου, ετησίως, θα καλυφθεί από την Τεχνική
Βοήθεια του Προγράμματος Διακρατικής «INTERREG V-A
Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» και συγκεκριμένα το
έργο με κωδικό 2015ΣΕ61960001 (ΜΙS 5001248) του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Στο άρθρο 3, με τίτλο «Στελέχωση και προσωπικό των
Κοινών Γραμματειών» τροποποιείται η παράγραφος 7,
ως εξής:
7. «Το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Βαλκανικής – Μεσογείου ανέρχεται σε έξι (6) άτομα τα οποία είναι:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
πέντε (5) άτομα.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ένα
(1) άτομο».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 300539/
ΥΔ 1605/14-04-2016 (ΦΕΚ 1453/τ.Β’/24-05-2016) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Συγκρότηση και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Διασυνοριακής
και Διακρατικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 41 του
ν. 4314/2014, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1453/τ.Β’/24-5-2016),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 302081/ΥΔ4193/
03-11-2017 (ΦΕΚ 3986/τΒ’/15-11-2017) κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2018
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