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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12118
(1)
Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα−
ξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών
επιστολών της Aνώνυμης Tραπεζικής Eταιρείας
με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ Α.Ε.»...............................................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31−12−2015. ......
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονί−
μων υπαλλήλων του Ιδρύματος Κρατικών Υπο−
τροφιών, για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως 31−12−2015.....................................
Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ ΤΖΗΜΟΥΡΤΑ ΟΕ». .........................................................
Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης «ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ.
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». ........................................................................................
Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης «SOLERGON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». .................................................................
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Διόρθωση σφάλματος της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.
142328/14523/15−7−2014 περίληψης της απόφασης
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2155/6−8−2014 (τ. Β΄). .............................................. 8
Διόρθωση σφάλματος της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.75622/
25557/17−11−2014 περίληψης της απόφασης της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3683/31−12−20142014 (τ. Β΄). .............................. 9

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005).
2. Το Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α΄/26−1−2011): Ίδρυση Υπηρε−
σίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες
και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών»
και λοιπές διατάξεις.
3. Το Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265 Α/23−12−2014): Α) Για τη δια−
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων 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, όπως ισχύει
και ειδικότερα την παρ. 13 του άρθρου 9 αυτού.
4. Τη με αριθ. C(2014) 3542 /23−05−2014 Εκτελεστική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα 2014−
2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Το Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄/9.7.2015) «Τροποποίηση
διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας− Τροποποίηση
του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία

26796

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και ερ−
γασίας στην επικράτεια κράτους − μέλους και σχετικά
με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους
από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−
μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό
την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.» και ειδικό−
τερα το άρθρο 9 αυτού.
6. Τον υπ’ αριθ. 514/2014 Κανονισμό (Ε.Ε.) του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 6ης Απριλίου
2014 «σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων», όπως
συμπληρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1042/2014 Κανονισμό
(Ε.Ε.).
7. Τον υπ’ αριθ. 516/2014 Κανονισμό (Ε.Ε.) του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 «για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφα−
σης 2008/381/Ε.Κ. του Συμβουλίου και την κατάργηση
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/Ε.Κ. και της απόφασης
2007/435/Ε.Κ. του Συμβουλίου».
8. Τον υπ’ αριθ. 1042/2014 Κανονισμό (Ε.Ε.) της Επι−
τροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορι−
σμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των
υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις
υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών
9. Το Π.δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2.
10. Το Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/B/23.09.2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το Π.δ. 104 (ΦΕΚ 172/Α/10.9.2012) «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»
12. Την Απόφαση Υ10/25−9−2015 (ΦΕΚ 2109/Β/29−9−2015)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη
Μουζάλα».
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την αριθ 8000/1/91 εισήγηση της ΓΔΟΕΣΥ, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός Τμήματος Διαχείρισης
και Εφαρμογής Προγραμμάτων
Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων
της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ως σκοπό την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του Προγραμματισμού και
Αξιολόγησης, της Υλοποίησης, των Αναφορών και της
Οργάνωσης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η
Υπηρεσία με βάση το εδάφιο ε της παρ. 11 του άρθρου 9
του Ν. 4332/2015 και την αρχή της χρηστής διαχείρισης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης
και Εφαρμογής Προγραμμάτων
Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων
αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εισηγείται στην Υπεύθυνη Αρχή θέσεις και κατευθύν−
σεις σχετικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να ενσω−
ματωθούν στο εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα ανά ειδικό
στόχο, εθνική προτεραιότητα και δράση, ιδίως όσον
αφορά τις διαδικασίες ασύλου. Προβαίνει στην αναγκαία
εξειδίκευση των επιλέξιμων δράσεων για τις οποίες της
εκχωρείται η διαχείριση σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της Υπεύθυνης Αρχής και εμπερικλείονται στο εκάστοτε
εθνικό πρόγραμμα ανά ειδικό στόχο, εθνική προτεραι−
ότητα, δράση για κάθε οικονομικό έτος.
2. Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποσοτικά και ποιοτι−
κά δεδομένα από την εφαρμογή των δράσεων, για τις
οποίες της εκχωρείται η διαχείριση, συνθέτει τις πλη−
ροφορίες αυτές και ενημερώνει την Υπεύθυνη Αρχή για
την πρόοδο επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων.
3. Παρακολουθεί και ενημερώνει την Υπεύθυνη Αρχή
σχετικά με την πορεία εφαρμογής των δράσεων/έργων
για τα οποία της έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και ειδικό−
τερα τη χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτι−
κοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους.
4. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες
και υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή, ετήσιο πρόγραμ−
μα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και
ποιοτικούς στόχους.
5. Υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή εξαμηνιαίες εκθέ−
σεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε
για τις δράσεις/έργα που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
6. Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις εφαρμογής που
αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που ανα−
φέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 514/2014.
7. Εφαρμόζει τους κανόνες επιλεξιμότητας για έργα
και δαπάνες έργων για όλες τις δραστηριότητες, εξα−
σφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε
σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την εξασφά−
λιση της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
8. Ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, για την
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, παρέχοντας σ’
αυτούς σαφείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
(α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να
πληρούν οι προτεινόμενες δράσεις − έργα προκειμένου
να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων,
(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης, (γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς
χρηματοδότηση δράσεων – έργων και (ε) την υποχρέω−
ση δημοσιοποίησης στο διαδικτυακό του τόπο, εφόσον
η πρότασή του επιλεγεί, του τίτλου της δράσης, του
δικαιούχου και του ποσού της χρηματοδότησης που
χορηγείται.
9. Διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για
την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, την αξιο−
λόγηση και επιλογή των τελικών δικαιούχων και την
διοργάνωση και δημοσίευση της επακόλουθης επιλογής
και ανάθεσης έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του εθνικού προγράμματος, σύμφωνα με το πεδίο και
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τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο α) του Οριζόντιου Κανονισμού
και με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014.
10. Καταρτίζει το σύμφωνο αποδοχής όρων, σύμφωνα
με τα άρθρα 9 και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανο−
νισμού 1042/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την
απόφαση χρηματοδότησης της δράσης.
11. Μεριμνά για την εξασφάλιση της συνοχής, της συμ−
βατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των
συγχρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ασύλου Μετανά−
στευσης και Ένταξης, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφά−
λειας και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων
εθνικών ή ευρωπαϊκών διατάξεων.
12. Συντάσσει προτάσεις για την αναθεώρηση του
εθνικού προγράμματος, τις οποίες υποβάλλει στην
Υπεύθυνη Αρχή.
13. Υποβάλλει προτάσεις για τη συμμετοχή της Υπηρε−
σίας Ασύλου σε ειδικές Ενωσιακές δράσεις, επείγοντα
μέτρα των Ειδικών Κανονισμών των Ταμείων και σε
ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά έργα.
14. Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την οργά−
νωση και παρακολούθηση της αξιολόγησης των εθνικών
προγραμμάτων και τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης
υποβολής των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης εντός
των προβλεπομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στα άρθρα 56 και 57 παρ. 1 του Οριζόντιου
Κανονισμού και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για
την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
15. Μεριμνά ότι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, προ−
κειμένου να πραγματοποιήσουν τις αξιολογήσεις των
δράσεων των προγραμμάτων του Ταμείου, λαμβάνουν
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαχεί−
ριση αυτών.
16. Εξετάζει την ικανότητα των δικαιούχων των έρ−
γων να πληρούν τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης.
(Άρθρο 9 Κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014 Ε.Κ.).
17. Καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (Ο.Π.Σ.) τα στοιχεία των δράσεων/έργων που
απορρέουν από τα εκδοθέντα έγγραφα της εντεταλ−
μένης αρχής καθώς παρακολουθεί και ελέγχει την κα−
ταχώρηση στοιχείων των δράσεων/έργων από τους
δικαιούχους, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου.
18. Μεριμνά για την υλοποίηση και την παρακολούθηση
της εξέλιξης των δράσεων/έργων του εθνικού προγράμ−
ματος, των ειδικών ενωσιακών και κατεπειγόντων δρά−
σεων/έργων των Ταμείων και όλων των επιπρόσθετων
συμπληρωματικών των Ταμείων, ερευνητικών και μη,
συγχρηματοδοτούμενων ή εθνικών δράσεων.
19. Υποστηρίζει τους δικαιούχους, σχετικά με την υλο−
ποίηση των εγκεκριμένων δράσεων/έργων.
20. Παρακολουθεί την παράδοση των συγχρηματο−
δοτούμενων και άλλων δράσεων /έργων, προϊόντων
και υπηρεσιών και ελέγχει κατά πόσον οι δηλωθείσες
για τις δράσεις/έργα δαπάνες έχουν όντως πραγματο−
ποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και
εθνικούς κανόνες.
21. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο
Ο.Π.Σ.
22. Ελέγχει την νομιμότητα και κανονικότητα των δη−
λούμενων δαπανών.

26797

23. Μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι να τηρούν είτε χωριστό
λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποί−
ηση για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με τη
δράση/έργο με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών
κανόνων.
24. Παρακολουθεί τις χρηματοροές και πραγματοποιεί
τις πληρωμές των δικαιούχων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
25. Μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων ενημέρω−
σης και δημοσιότητας από τους δικαιούχους.
26. Εξασφαλίζει την ύπαρξη συστημάτων συλλογής
των απαιτούμενων δεδομένων για την υποβολή των
κοινών και των ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών στην
Υπεύθυνη Αρχή, μαζί με άλλα δεδομένα σχετικά με την
εφαρμογή του προγράμματος και των δράσεων/έργων.
27. Αναλαμβάνει τη διενέργεια και κατακύρωση δι−
αγωνισμών, την ανάθεση και την πληρωμή δημοσίων
συμβάσεων που υλοποιεί η Υπηρεσία Ασύλου ως Τε−
λικός Δικαιούχος στο πλαίσιο του προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την
περίοδο 2014−2020 ή άλλων προγραμμάτων
28. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο
πρόσωπο/φορέα, διασφαλίζει την δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων δράσεων και
μεριμνά για τη δημιουργία και τη συνεχή ενημέρωση
της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας.
29. Οργανώνει συναντήσεις των ομάδων εργασίας.
30. Μεριμνά για την προμήθεια του απαραίτητου υλι−
κοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων.
31. Μεριμνά για την ορθή λειτουργία του Ο.Π.Σ. και την
καταχώρηση των στοιχείων που αφορούν την Τεχνική Βο−
ήθεια.
32. Ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότη−
τας και διαδίδει τα αποτελέσματα του προγράμματος,
εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις
ενημέρωσης και δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο
53 του Οριζόντιου Κανονισμού.
33. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και με−
ριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνω−
μοσυνών, ομάδων εργασίας και εγχειριδίων σχετικών
με το αντικείμενό της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη
και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες που προστίθενται
στο Τμήμα Οικονομικών
Στο τμήμα Οικονομικών της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, προστίθεται ως αρμοδιότητα ο Έλεγχος της εφαρ−
μογής των κείμενων διατάξεων για την υλοποίηση των
προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Υπηρεσία με βάση
το εδάφιο ε της παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν. 4332/2015
και την αρχή της χρηστής διαχείρισης.
Ειδικότερα:
1. Συνεργάζεται με την Αρχή Ελέγχου και διασφαλίζει ότι
αυτή λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποι−
ούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη, για τη διεξαγωγή των
λογιστικών και άλλων ελέγχων, αναφορικά με τις δράσεις/
έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία.
2. Ενημερώνει την Αρχή Ελέγχου για τους Ελέγχους
που έχει διενεργήσει καθώς και για τα αποτελέσματα
αυτών.
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3. Ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων ενημέρωσης
και δημοσιότητας από τους δικαιούχους.
4. Εισηγείται την λήψη των κατάλληλων μέτρων, τα
οποία διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εφαρ−
μογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της δια−
φθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας
καθώς και τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων. (Άρθρο
5 Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 ΕΚ).
5. Εισηγείται για την επιβολή αποτελεσματικών, ανα−
λογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών
κυρώσεων σε περίπτωση παρατυπιών και για την ανά−
κτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφόσον
χρειάζεται.
6. Συντάσσει την πρόταση για επιβολή δημοσιονο−
μικών διορθώσεων, εφόσον απαιτούνται, σε σχέση με
μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες οι οποίες εντο−
πίζονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων.
7. Ενημερώνει την Υπεύθυνη Αρχή και την Αρχή Ελέγ−
χου για τις παρατυπίες και για κάθε σημαντική εξέλιξη
των σχετικών διοικητικών και δικαστικών διώξεων. (Άρ−
θρο 5& 46 Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 ΕΚ).
8. Πιστοποιεί ότι: α) η δήλωση δαπανών είναι ακρι−
βής, προκύπτει από αξιόπιστα λογιστικά συστήματα και
στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και β) οι
δηλωθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και έχουν πραγματο−
ποιηθεί σε σχέση με δράσεις που επελέγησαν, σύμφωνα
με τα κριτήρια που ισχύον για το πρόγραμμα και συνά−
δουν με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.
9. Διενεργεί συστηματικούς διοικητικούς ελέγχους και
συμπληρωματικούς ελέγχους μέσω επιτόπιων επαλη−
θεύσεων, εφόσον απαιτείται, βάσει του άρθρου 27 του
Οριζόντιου Κανονισμού και αιφνιδιαστικούς ελέγχους
επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτήσεις τελικής
πληρωμής από τους δικαιούχους, οι όποιες δηλώνονται
στους ετήσιους λογαριασμούς, με στόχο την εξασφά−
λιση επαρκούς επίπεδου αξιοπιστίας.
10. Συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου για
κάθε διενεργούμενο έλεγχο.
11. Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά με δαπάνες έγ−
γραφα, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακο−
λουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τη−
ρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς
της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 27
παράγραφος 5 του Οριζόντιου Κανονισμού.
12. Μεριμνά για την εξασφάλιση της διατήρησης σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλων των εγγράφων που αφο−
ρούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους και απαιτούνται
για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων ελέγχων.
13. Μεριμνά και εισηγείται στην Υπεύθυνη Αρχή την
εξέταση και την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχεί−
ρισης και Ελέγχου.
14. Μεριμνά για τη δημιουργία ομάδας εσωτερικού
ελέγχου με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής λειτουρ−
γίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες που προστίθενται
στο Τμήμα Συντονισμού
Στο Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−

τησης, προστίθεται ως αρμοδιότητα η παρακολούθη−
ση του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων που
αναλαμβάνει η Υπηρεσία με βάση το εδάφιο ε της παρ.
11 του άρθρου 9 του Ν. 4332/2015 και την αρχή της
χρηστής διαχείρισης.
Άρθρο 5
Προσόντα υπαλλήλων του Τμήματος Διαχείρισης
και Εφαρμογής Προγραμμάτων
Ο προϊστάμενος και οι υπάλληλοι που στελεχώνουν
το τμήμα θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα
των αντιστοίχων κατηγοριών και κλάδων όπως αυτά
ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 6, 14 και 18 του Π.δ. 50/2001
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την επιλογή δύναται
να συνεκτιμώνται πέραν των ανωτέρω και:
1. Η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού σε οικονομικές
και διοικητικές επιστήμες
2. Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίη−
σης λύσεων
3. Η άριστη προφορική και γραπτή χρήση τόσο της
ελληνικής όσο και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και οι
γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών
4. Η εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση αντίστοιχων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
5. Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και
του διαδικτύου
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
Αριθμ. 2/64662/0025
(2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών της Aνώνυμης Tραπεζικής Eταιρείας με την
επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/1996 (Α΄ 256) «Κύρωση της από 8.8.1996
Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνι−
κής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178 «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών), όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις του Π.δ. 69/2015 (Α΄ 113) «Διορισμός
του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού».
4) Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
5) Την αριθ. Υ5/27.01.2015 (Β΄ 204) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6) Την αριθ. Υ29/2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» .
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7) Την αριθ. 2/34733/0004/22.05.2015, (Β΄ 953) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν "Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενι−
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οι−
κονομικών.»
8) Την αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (Β΄ 740), απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών, "Καθορισμός ανωτάτου
ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες
που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε
διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προ−
μήθειες κ.λπ."
9) Το αριθ. 33302/22.09.2015 έγγραφο της τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με το οποίο ζητά τον καθορισμό του
ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
10) Το από 09.10.2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν του αριθ.
2/58998/0025/5.10.2015 αιτήματος της Υπηρεσίας μας
για χορήγηση στοιχείων.
11) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται
σήμερα.
12) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών
επιστολών, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», το
ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€),
με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
παρέχονται από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσω−
πα Δημοσίου Δικαίου για εκτέλεση έργων, προμήθειες,
κ.λπ., (αριθμ. 2028691/4534/3−8−95 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και Δημοσίου Λογιστικού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 167218/Ζ2
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, του προ−
σωπικού ιδιωτικού δικαίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών, για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄, 27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄, 11−4−2012),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α΄, «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτι−
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κών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγί−
ας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες
διατάξεις)»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ
270/Α΄,24−12−2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελ−
τίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄, 11−5−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση− Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/Α΄, 30−8−88),
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄, 22/9/2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των,...»,
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄, 23−9−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»,
7. Την αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215/Β΄, 5−2−2004), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου
16 του Ν.3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμέ−
νου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA,
8. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003»,
9. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την
οποία « ... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/
05−02−2004 κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή που
αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του
Ν. 3205/2003, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαι−
τούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία
αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτα−
του Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζε−
ται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του α΄ μέρους
του Ν. 3205/2003 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου
16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας ή με άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις.»,
10. Την με αριθμ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄,
19−3−2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)»,
11. Την με αριθμ. Β1α/40746/29−5−2015 (ΦΕΚ 1018/Β΄,
3−6−2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά
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τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης
φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων
του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.»
12. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011, σύμ−
φωνα με το με Αρ. Πρωτ. 8130/22−9−2015 έγγραφο του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),
13. Το με Αρ. Πρωτ. 8130/22−9−2015 έγγραφο του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), από το οποίο προκύ−
πτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών υπαγορεύεται από:
Ι. Τις εργασίες ενόψει της ολοκλήρωσης προγραμμά−
των υποτροφιών ΕΣΠΑ καθώς και άλλων προγραμμάτων
υποτροφιών SIEMENS, CERN, EOX, ΕΠΙΦ και κληροδο−
τημάτων και για τις ανάγκες προετοιμασίας και διεξα−
γωγής των ανωτέρω
II. Τις επιπλέον εργασίες, που απαιτούνται για το κλεί−
σιμο του οικονομικού έτους 2014,
III. Τις εργασίες, ενόψει της προσαρμογής στο Δημόσιο
Λογιστικό,
IV. Τις επιπλέον εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο
διενέργειας διαγωνισμών προγραμμάτων προμηθειών
της πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών και διαδικασι−
ών ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, εποπτείας της εκτέ−
λεσης τους, έγκρισης των μελετών και παραλαβής τους,
V. Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών
εκδηλώσεων, τεχνικών ημερίδων σε πόλεις της Ελλάδας,
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,
VI. Την υποβολή εκθέσεων και αναφορών προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Έρευνας, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Erasmus+,
VII. Τις εργασίες σύναψης συμβάσεως με δικαιούχους
φορείς του προγράμματος Erasmus+, την αξιολόγηση
των εκθέσεων τους και την αποπληρωμή των εν λόγω
σχεδίων
VIII. Την τακτοποίηση− εκκαθάριση του στατικού αρ−
χείου της Υπηρεσίας,
14. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Συνεδρίαση 1η Τακτική,
8−1−2015),
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋ−
πολογισμού έτους 2015 α) ποσού οκτώ χιλιάδων εκατό
(8.100,00) Ευρώ για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και β) ποσού τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων (4.300,00) Ευρώ για υπαλλήλους
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι
την 22η ώρα (ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2015,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015:
Α) Την υπερωριακή απασχόληση σε είκοσι επτά (27)
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και
μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ
0261), και για συνολικό αριθμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120)
ωρών για τον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε
την υπερωριακή εργασία σε:

• Έντεκα (11) υπαλλήλους ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ
• Έξι (6) υπαλλήλους ΙΔΑΧ κατηγορίας TE
• Δέκα (10) υπαλλήλους ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ
Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε δέκα έξι (16) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου του ως άνω Ιδρύματος, πέρα από τις ώρες της
υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για συ−
νολικό αριθμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ωρών για τον
κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή
εργασία σε:
• Οχτώ (8) υπαλλήλους ΙΔΟΧ κατηγορίας ΠΕ
• Πέντε (5) υπαλλήλους ΙΔΟΧ κατηγορίας TE
• Τρεις (3) υπαλλήλους ΙΔΟΧ κατηγορίας ΔΕ
Επισημαίνεται ότι η έγκριση της ως άνω υπερωριακής
απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει μέχρι τη λήξη
της σύμβασης του καθενός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. 16719 2/Ζ2
(4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων
υπαλλήλων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως 31−12−2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄, 27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄, 11−4−2012),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α΄, 5−5−2014),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ
270/Α΄, 24−12−2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελ−
τίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄, 11−5−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση− Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄, 22/9/2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των,...»,
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄, 23−9−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»,
6. Την με αριθμ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄,
19−3−2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
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σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)»,
7. Την με αριθμ. Β1α/40746/29−5−2015 (ΦΕΚ 1018/Β΄,
3−6−2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης
φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων
του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ. »
8. Το με Αρ. Πρωτ. 8130/22−9−2015 έγγραφο του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), από το οποίο προκύ−
πτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών υπαγορεύεται από:
Ι. Τις εργασίες ενόψει της ολοκλήρωσης προγραμμά−
των υποτροφιών ΕΣΠΑ καθώς και άλλων προγραμμάτων
υποτροφιών SIEMENS, CERN, EOX, ΕΠΙΦ και κληροδο−
τημάτων και για τις ανάγκες προετοιμασίας και διεξα−
γωγής των ανωτέρω
II. Τις επιπλέον εργασίες, που απαιτούνται για το κλεί−
σιμο του οικονομικού έτους 2014,
III. Τις εργασίες, ενόψει της προσαρμογής στο Δημόσιο
Λογιστικό,
IV. Τις επιπλέον εργασίες που απαιτούνται στο πλαί−
σιο διενέργειας διαγωνισμών προγραμμάτων προμη−
θειών της πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών και
διαδικασιών ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, εποπτείας
της εκτέλεσης τους, έγκρισης των μελετών και παρα−
λαβής τους,
V. Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών
εκδηλώσεων, τεχνικών ημερίδων σε πόλεις της Ελλάδας,
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,
VI. Την υποβολή εκθέσεων και αναφορών προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Έρευνας, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Erasmus+,
VII. Τις εργασίες σύναψης συμβάσεως με δικαιούχους
φορείς του προγράμματος Erasmus+, την αξιολόγηση
των εκθέσεων τους και την αποπληρωμή των εν λόγω
σχεδίων
VIII. Την τακτοποίηση − εκκαθάριση του στατικού αρ−
χείου της Υπηρεσίας,
9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Συνεδρίαση 1η Τακτική,
8−1−2015),
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2015 έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα
(6.750,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής ερ−
γασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό−
λησης και μέχρι την 22η ώρα (ΚΑΕ 0261), για το οποίο
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ, για
το έτος 2015, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015:
Την υπερωριακή απασχόληση σε δεκαοκτώ (18) μονί−
μους υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και
μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ
0261), και για συνολικό αριθμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120)
ωρών για τον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε
την υπερωριακή εργασία σε:
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• Εννέα (9) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• Τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας TE
• Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
• Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
(5)
Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης
«ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΗΜΟΥΡΤΑ ΟΕ».
Με την απόφαση οικ. 127178/1407/ΠΟ4/6/00050/Σ/
Ν.3908Σ/11/15−10−2015 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακε−
δονίας τροποποιήθηκε η αριθμ. 26644/523/Π04/6/00050/Σ/
Ν.3908/2011/17−03−2014 (Φ.Ε.Κ. 779/τ.Β΄/28−03−2014) από−
φαση υπαγωγής της επιχείρησης «Αφοί Δημήτριου Τζη−
μούρτα ΟΕ», ως προς την επωνυμία της. Η νέα επωνυμία
έχει ως εξής: «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΗΜΟΥΡΤΑ ΟΕ».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
F
(6)
Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης
«ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
Με την απόφαση οικ. 127184/1410/ΠΟ4/6/00053/Σ/
Ν.3908Σ/11/15−10−2015 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακε−
δονίας τροποποιήθηκε η αριθμ. 37871/832/Π04/6/00053/
Σ/Ν.3908/2011/14−04−2014 (Φ.Ε.Κ. 1067/τ.Β΄/29−04−2014)
απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης «Λαζόγκας Δ. ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ», ως προς την επωνυμία της. Η νέα επωνυμία
έχει ως εξής: «ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό
τίτλο «ΛΑΖΟΓΚΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
F
(7)
Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης
«SOLERGON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Με την απόφαση οικ.127160/1404 /ΠΟ4/6/00085/Σ/
Ν.3908Σ/11/15−10−2015 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακε−
δονίας τροποποιήθηκε η αριθμ. 51774/1126/Π04/6/00085/
Σ/Ν.3908/2011/22−05−2014 (Φ.Ε.Κ. 1413/τ.Β΄/3−06−2014)
απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης «SOLERGON ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ως προς την επωνυμία της. Η νέα
επωνυμία έχει ως εξής: «SOLERGON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SOLERGON A.E..
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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(8)
Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 142328/14523/
15−7−2014 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυν−
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2155/6−8−2014 (τ. Β΄), στη σελίδα
27021 στην β΄ στήλη και στον 38ο στίχο εκ των άνω,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο «Αλβανία»
στο ορθό «Ελλάδα».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

(9)
Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.75622/25557/
17−11−2014 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3683/31−12−2014 (τ. Β΄), στη σελίδα
42281 στην β΄ στήλη στον 46° εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «της ομογενούς αλλοδαπής»
στο ορθό: «του ομογενούς αλλοδαπού».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
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