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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27−4−2012/
απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση θεμάτων τοποθετή−
σεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών,
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θε−
μάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλά−
δο συμβουλίων μεταθέσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1400)............
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Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/
Β΄) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000
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για ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση καζί−
νο στη νήσο Ρόδο» (ΦΕΚ 438/Β΄/10−6−1996), όπως
τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 63/
4−1−2011 (ΦΕΚ 18/Β΄/14−1−2011) και ισχύει. ...................... 3
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.411/297/254418/Σ.732
(1)
Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27−4−2012/
απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσε−
ων, μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών, Αν−
θυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ−
νάμεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων.
Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβου−
λίων μεταθέσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1400).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄ 254) «Περί Οργανώσεως
της Ιατρικής Αντιλήψεως».
β. Του Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεως
των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων».

γ. Του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Περί ιεραρχίας και
Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Εθελο−
ντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων».
δ. Του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ Α΄ 279) «Περί Στρατεύσεως
των Ελληνίδων».
ε. Του Ν. 1513/1985 (ΦΕΚ Α΄ 12) «Οπλίτες του Στρατού
Ξηράς με Πενταετή Υποχρέωση και άλλες Διατάξεις».
στ. Του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Προ−
έλευση των Μονίμων Αξιωματικών του Οικονομικού και
του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων
και άλλες Διατάξεις».
ζ. Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».
η. Του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50) «Προστασία του ατό−
μου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα−
ρακτήρα».
θ. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ι. Του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) «Καθο−
ρισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα».
ια. Του Ν. 2938/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Επαγγελματίες Οπλί−
τες και άλλες διατάξεις».
ιβ. Του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) «Υπαί−
θρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων
και άλλες διατάξεις».
ιγ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
ιδ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ιε. Του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη
και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων −
Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολο−
γίας και συναφείς διατάξεις» και ιδίως την εξουσιοδο−
τική διάταξη του άρθρου 8 «Συγκρότηση Συμβουλίων
Μεταθέσεων − Προσφυγές».
ιστ. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ /141) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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ιζ. Της αριθ. Φ.411/27/81060/Σ.172/9−3−2011 απόφασης
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 378) «Συγκρότηση και λειτουργία των κατά
κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, εξειδίκευση κριτηρίων
και λοιπών θεμάτων σχετικά με τις τοποθετήσεις, τις
μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυ−
πασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων».
ιη. Της αριθ. Φ.411/150326/Σ. 1373/27−4−2012 απόφασης
ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1400) «Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων,
μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών, Ανθυπασπι−
στών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων δυνάμεων. Εξει−
δίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρότηση και
λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων».
ιθ. Της αριθ. Φ.411/161/249207/Σ.368/10−5−2012 από−
φασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1646) «Τροποποίηση της αριθ.
Φ.411/150326/Σ.1373/27−4−2012 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθ−
μιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων
των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοι−
πών θεμάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά
κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1400).
κ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 της αριθ. Φ.411/150326/
Σ.1373/27−4−2012 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση θεμάτων
τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωμα−
τικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων
δυνάμεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συ−
γκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων με−
ταθέσεων» (ΦΕΚ 1400/Β΄/30−4−2012) τροποποιείται ως εξής:
«5. Έναρξη ισχύος της παρούσας από την 1 Ιουλίου
2013.»
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350
(2)
Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄)
απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων
Ελευθέρων Επαγγελματιών − Γυναικών, ηλικίας 22−64
ετών με το διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64”».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), όπως ισχύει.

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», και ιδίως τα άρθρα 10
παρ. 5 αυτού και 4 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 85/2012 ( ΦΕΚ 141/Α΄) «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄) «Οργανισμός των Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης»,
όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...».
6. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ−
γασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών
πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθη−
κε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) σε Γενική
Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009
(ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει.
8. Το Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α΄) «Περί οργανώσεως,
συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ», όπως ισχύει.
9. Τον ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ
70/Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικο−
νομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και
τροποποίησης συναφών διατάξεων», όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), και ιδίως του άρθρου 22 παρ.
3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
όπως ισχύει.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του
Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του
Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κα−
νονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπως
εκάστοτε ισχύει.
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17. Την αριθ. 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
18. Την αριθ. C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
19. Την αριθ. 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για την
έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
20. Την αριθ. E(2007) 5528/09.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. E(2011)7736 1.0/1KP/28.10.2011
απόφαση της Ευρ. Επιτροπής και ισχύει.
21. Την αριθ. 4337/6.11.2012 πρόταση αναθεώρησης
του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως
αποτυπώνεται στο αριθ. 012/1394603/26.11.2012 έγγραφο
της Ε.Ε.
22. Την 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», που
πραγματοποιήθηκε την 22.11.2012.
23. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
24. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων», όπως ισχύει.
25. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες».
26. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄) «Eίσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια», όπως ισχύει.
27. Την αριθ. 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
για την τροποποίηση της αριθ. 107900/16.3.2001 όμοιας
απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας
Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης
Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρ−
μογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
28. Την αριθ. 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
για την τροποποίηση της αριθ. 118267/14.12.2000 όμοιας
απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑ−
ΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού».
29. Την αριθ. οικ.202/08 (ΦΕΚ 155/Β΄/1−2−2008) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και
Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού
Τομέα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013” −
Αρμοδιότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
30. Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» (ΑΔΑ Β4ΜΒΧ−
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ΩΩΧ) έγκρισης των κριτηρίων που αφορούν πράξεις
κρατικών ενισχύσεων του Γενικού Στόχου 3 «Ενδυνά−
μωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της
Δημόσιας Δράσης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007−2013».
31. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
32. Την αριθ. 76051/H/4.7.2012 (ΦΕΚ 2091/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσο −
Κωνσταντίνο Βολουδάκη».
33. Την αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12−7−2010 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με
θέμα “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεμα−
τικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»”,
με την οποία ο ΟΑΕΔ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας
Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό τον
συντονισμό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(ΦΕΚ 1094/Β΄), όπως ισχύει.
34. Την αριθ. 4804/11.12.2012 (ΦΕΚ ) κοινή απόφαση
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενι−
σχύσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»
στον ΟΑΕΔ.
35. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008)
Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος
διαχείρισης», όπως εκάστοτε ισχύει.
36. Την αριθ. 2/34255/0022/6.6.2001 (ΦΕΚ 746/Β΄) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, β) την αριθ.
2854/1.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, και γ) την
αριθ. 2/96072/0022/4.1.2012 (ΦΕΚ 4/Β΄) όμοια απόφαση,
που αφορούν στους διενεργούμενους ελέγχους από
τον ΟΑΕΔ.
37. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ−
χου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,
όπως ισχύει.
38. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι−
κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και
διαχείριση προγραμμάτων.
39. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατι−
κών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
40. Την αριθ. 1130/9/9−3−2010 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η με αριθ.
6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β΄/31−3−2010), ως ισχύει,
στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης 4.000
νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64
ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡ−
ΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64».
41. Το αριθ. Β147902 − 13/12/2012 έγγραφο του ΟΑΕΔ
με θέμα «Υποβολή Πρότασης για τροποποίηση της αρ.
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6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ», κατόπιν της αριθ. 3582/54/
12−12−2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.
42. Την αριθ. Β147863 − 13/12/2012 βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικού του ΟΑΕΔ, για τη δέσμευση της
σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄).
43. Το γεγονός ότι από εφαρμογή της παρούσας από−
φασης προκαλείται μέγιστη δαπάνη ύψους 87.408.000
ευρώ που θα καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδό−
τηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και επιχορήγηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΕ 2493
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας στο πλαίσιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3, Άξονες
Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθ−
μιση 2007 – 2013». Η εν λόγω δαπάνη επιμερίζεται ανά
έτος ως εξής: Για το έτος 2010: 15.846.000 €, για το
έτος 2011: 39.369.000 €, για το έτος 2012: 22.452.800 €
και για το έτος 2013: 9.740.200. Επίσης σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ προκαλείται δαπάνη από
τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί
εκ των προτέρων καθόσον εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κ.λπ.).
44. Την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 2, 7 14
και 15 της αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β΄/31−
3−2010) απόφασης, ως ισχύει με θέμα «Επιχορήγηση
4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας
22−64 ετών με διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64”», λόγω μεταφο−
ράς και ένταξης του Προγράμματος Επιχορήγησης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007−2013», αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 2, 7, 14 και 15 της με
αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β/31−3−2010) από−
φασης ως ισχύει, με θέμα «Επιχορήγηση 4.000 νέων
ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών
με διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64”», ως εξής:
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση −
επιλέξιμες περιοχές
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 3614/
2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−
2013», όπως ισχύει.
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος
προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνι−
κούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας), στο πλαίσιο του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνάμωση
των πολιτικών ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας
Δράσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλ−
θει συνολικά στο ποσό των 87.408.000 ευρώ.
Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται μέσω της Συλλογι−
κής απόφασης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΑΕ 134/8, κωδικός πράξης
2010ΣΕ13480006).
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφο−
ράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του
Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» ορίστηκαν και
οι 13 περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας
εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην
ακόλουθη χωρική κλίμακα:
• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο,
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυ−
τική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία,
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 87.408.000 € (ΣΑΕ 134/8,
κωδικός πράξης 2010ΣΕ13480006 και ΚΑΕ 2493), η οποία
επιμερίζεται ως εξής:
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Γενι−
κού στόχου 3 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−
2013» τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες
πράξεις του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:
• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Πε−
ριφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 39.384.000 €
και θέσεις 1.641.
• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 34.944.000 € και
θέσεις 1.456.
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 13.080.000€ και θέσεις
545.
Το τμήμα του προϋπολογισμού που δεν θα καλυφθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι δαπάνες ανά έτος επιμερίζονται ως εξής:
Για το έτος 2010: 15.846.000 €
Για το έτος 2011: 39.369.000 €
Για το έτος 2012: 22.452.800 €
Για το έτος 2013: 9.740.200 €
Τα ποσά ανά έτος, δύνανται να ανακατανεμηθούν,
ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος, με από−
φαση του Διοικητή του Οργανισμού, χωρίς υπέρβαση
του συνολικού προϋπολογισμού.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Γενικό Στόχο 3: «Εν−
δυνάμωση των Πολιτικών Ισότητας των φύλων σε όλο το
εύρος της Δημόσιας Δράσης», Άξονες Προτεραιότητας
7, 8 και 9 με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 69 του
Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», το οποίο
και εκχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ.
4804/11.12.2012 (ΦΕΚ 3329/Β΄/12−12−2012) κοινής απόφασης
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενι−
σχύσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»
στον ΟΑΕΔ.
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Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει
της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη
de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χο−
ρηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον
τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονομικών ετών.
Άρθρο 7
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα, πε−
ριλαμβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική
περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ−
πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμ−
βουλο του ΟΑΕΔ,
• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής
επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ,
• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην
αρμόδια ΔΟΥ.
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτη−
ρίων−Επιλεξιμότητα
Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών
σχεδίων, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα
συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η αξιο−
λόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολό−
γησης, πράξη κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»,
όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης
του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος και
συγκεκριμένα:
Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αί−
τησης ως προς:
• τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης,
με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία, και
• το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του
ανέργου (έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατο−
μικευμένης παρέμβασης και έχει παρακολουθήσει το
σεμινάριο επιχειρηματικότητας πριν την έναρξη επι−
τηδεύματος).
Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί
τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της
πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά της προκήρυξης.
2. Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους
του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικής
Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος.
3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το
αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και
επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/
και επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού
σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματο−
δοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
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5. Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία
παραγωγής και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα σε
καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται
στις νέες τεχνολογίες ή δραστηριότητα σε καινοτόμους
κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη ανάπτυξη.
6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές
και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις
καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων
ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Σχετικά με τα κριτήρια της κατηγορίας Α, που αφο−
ρούν την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η
Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότη−
τα των στοιχείων της αιτουμένης και αποτελούν λόγο
αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
Όσον αφορά στα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επι−
τροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπο−
βεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου και το αξιολογεί
σύμφωνα με το κάθε κριτήριο με χρήση κλίμακας (υψη−
λή, μέση, χαμηλή). Ο τρόπος αξιολόγησης θα εξειδικεύ−
εται περαιτέρω στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την
ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική
έγκριση ή απόρριψη της αίτησης της ενδιαφερομένης
για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα
από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο
χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανι−
σμού.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός
30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επι−
χειρηματικών σχεδίων από την Τριμελή Επιτροπή και
ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με την
επαγγελματία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν την
επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαι−
ολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της
επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν.
Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:
3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επι−
χείρησης από τη ΔΟΥ.
3.2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισο−
δύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα
θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρη−
σης τους, αξίας ίσης με το ποσό που αναλογεί στην
1η δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα (6.000 €), που
αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες πα−
ροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων κ.λπ.).
3.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, εφόσον
πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδια−
φερόμενος.
3.4. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται
η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγ−
γενής α΄ βαθμού.
3.5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματός, όπου
απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελ−
ματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
δύναται να διαθέτει είτε η ίδια είτε ένας τουλάχιστον
από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή της και
σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από
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τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε
ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.
3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή
τους και να είναι ασφαλισμένες κατά κύριο λόγο στον
Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοι−
κίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά
το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία
της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο)
εντός της οικίας της επαγγελματία στις περιπτώσεις:
α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας
που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με
αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι
ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώ−
σεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.
Άρθρο 14
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου
του προγράμματος
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους
στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστω−
θεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητικής
Μεταρρύθμισης 2007−2013» διατηρεί το δικαίωμα να
πραγματοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την
τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης.
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετι−
κούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από
την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), κα−
θώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 2/34255/0022/6−6−
2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της
με αριθμό 2854/1−7−2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι,
συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των
συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγμα−
τοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι,
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης των
πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και τη
συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοι−
νοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υπουργική
απόφαση του Συστήματος με αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ
1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄).
Άρθρο 15
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς των πράξεων θα πρέπει
να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιό−
τητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται
από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 και τις διατάξεις εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθ−
μιση 2007−2013».

Στα πλαίσια διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης
των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι
του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που
λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση.
Σύμφωνα με το άρθ. 7 του ανωτέρω Κανονισμού (ΕΚ)
θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση
του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξε−
ων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που
χορηγείται στις πράξεις.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των
πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, των Δικαιούχων, γίνεται
μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρω−
παϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνι−
κού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικει−
μένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επι−
τροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών
της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των
δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το
φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 6252/246/
31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β΄/31−3−2010), ως ισχύει, στο
πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης 4.000 νέων
ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών
με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64».
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΑΝ.−ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. 17585
(3)
Τροποποίηση της αριθ. Τ/633/29−5−1996 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης «Παραχώρηση αδείας για ίδρυ−
ση λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στη νήσο
Ρόδο» (ΦΕΚ 438/Β΄/10−6−1996), όπως τροποποιήθη−
κε με την υπουργική απόφαση 63/4−1−2011 (ΦΕΚ 18/
Β΄/14−1−2011) και ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 3 παράγρ. 4.α του ν.2206/1994 «΄Ιδρυση,
Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
62/Α΄/1994), όπως αυτός ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β. Το άρθρο 8 παράγρ. 4 του ν.3270/2004 «Αρμοδιότη−
τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα
τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄/2004).
γ. Το ν.2993/2002 (ΦΕΚ 58/Α΄/2002) «Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν.2812/2000) και
άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει, και συγκεκριμένα
το άρθρο 2 παρ. 2.
δ. Το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α΄/2005).
στ. Το Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε, με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ
160/Α΄/2012) και ισχύει.
ζ. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
η. Τον Κανονισμό Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτεί−
ας της Λειτουργίας των Καζίνο [Υ.Α. Τ/6736/2003 (ΦΕΚ
Β΄ 929), όπως τροποποιήθηκε, με τις υπουργικές απο−
φάσεις Τ/14704/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1798), 7075/2006 (ΦΕΚ Β΄
917), 9927/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1330), 748/2007 (ΦΕΚ Β΄ 89),
14593/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1787), 9501/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1404) και
σήμερα ισχύει],
θ. Την αριθ. Τ/633/29−5−1996 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση λειτουργία
και εκμετάλλευση καζίνο στη νήσο Ρόδο» (ΦΕΚ 438/
Β΄/10−6−1996), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική
απόφαση 63/4−1−2011 (ΦΕΚ 18/B΄/14−1−2011)] και ισχύει,
ι. Την αριθ. 11147/17−7−2012 (Α.Π. ΥΠ.Τουρ. 10704/26−7−
2012) αίτηση της κατόχου αδείας λειτουργίας του Κα−
ζίνο Ρόδου, «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙ
ΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και τα προσαρτήματά
της, που αφορούν στην τροποποίηση της άδειας ίδρυ−
σης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του εν λόγω Κα−
ζίνο, λόγω μεταβολής και αναδιάταξης του χώρου του
Καζίνο Ρόδου και του περιεχομένου του, που συνίσταται
στη μεταβολή του αριθμού και της σύνθεσης (είδους)
των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχε−
ρών παιχνιδιών του, με συνέπεια την αναδιάταξη αυτών
και τη μεταβολή της απεικόνισης (κάτοψης) της θέσεως
τους εντός του χώρου των παιχνιδιών του Καζίνο.
ια. Την εισήγηση αριθ. 12268/6−9−2012 (Α.Π.Επ.Καζ.:
300/7−9−12) της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνων, που
αφορά στην [ως άνω, υπό στοιχείο ι΄] αίτηση της κα−
τόχου αδείας λειτουργίας του Καζίνο Ρόδου και το
συνοδεύοντα την αίτηση αυτή φάκελο.
ιβ. Το αριθ. 300(εξ.)/24−10−2012 διαβιβαστικό έγγραφο
της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο,
που αφορά στην απόφαση, που ελήφθη στην από 8−10−
2012 συνεδρίασή της (θέμα 3ο), περί αποδοχής της, ως
άνω, αριθ. πρωτ. 287/3−7−2012, αίτησης της επιχείρησης
του Καζίνο Ρόδου.
ιγ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Επιτροπής Εποπτεί−
ας της Λειτουργίας των Καζίνο, που ελήφθη στην από
8−10−2012 συνεδρίαση της (θέμα 3ο), επί της ανωτέρω
(ια΄) σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Εποπτείας Καζί−
νων και αφορά στην έγκριση του 11147/17−7−2012 (Α.Π.ΥΠ.
Τουρ. 10704/26−07−2012) αιτήματος της κατόχου αδείας
λειτουργίας του Καζίνο Ρόδου, για μεταβολή και ανα−
διάταξη του χώρου του Καζίνο και του περιεχομένου
αυτού, που συνίσταται στη μεταβολή του αριθμού και
της σύνθεσης (είδους) των τεχνικών μέσων και υλικών
διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών του, με συνέπεια
την αναδιάταξη αυτών και τη μεταβολή της απεικόνι−
σης (κάτοψης) της θέσεως τους εντός του χώρου των
παιχνιδιών του Καζίνο και όπως ειδικότερα αποτυπώ−
νεται στα, υπ’ αριθ. Κ1 και Κ2/17.07.2012, Α.Π. 11147/προ−
σαρτήματα 3α και 3β αντιστοίχως/17.0.2012, σχέδια, του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Σ. Καραβά, τα οποία περιλαμ−
βάνονται στην, από 8−10−2012 ληφθείσα, απόφαση της
Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο (για
τυχόν διαφορετική τοποθέτηση των, ως άνω, τυχερών
παιχνιδιών θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγρ.
5, του άρθρου 2, της Υ.Α. Τ/6736/2003).
2. Τροποποιούμε την αριθ. Τ/633/29−5−1996 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης «Παραχώρηση αδείας για
ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στη νήσο
Ρόδο» (ΦΕΚ 438/Β΄/10−6−1996), όπως τροποποιήθηκε, με
την αριθ. 63/4−1−2011 (ΦΕΚ 18/Β΄/14−1−2011) απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και σήμερα ισχύει,
και συγκεκριμένα το, υπό τον τίτλο «Ενδεικτικός αριθμός
τραπεζιών και μηχανημάτων για την έναρξη του Καζίνο»,
άρθρο 3, παραγρ. 3.2.2. αυτής, ως εξής:
«Κατά τη λειτουργία του Καζίνο, ο κάτοχος της
Άδειας δύναται να εγκαθιστά και να λειτουργεί, τον
ακόλουθο αριθμό τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγω−
γής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, ανά είδος τυχερού
παιχνιδιού:
i) Τραπέζια τυχερών παιχνιδιών:
• Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette)
15
• Μπλακ Τζακ (Black Jack)
13
• Πούντο Μπάνκο Μικρό (Punto Banco − Mini)
02
• Σταντ Πόκερ (Stud Poker)
04
• Πόκερ Χόλντεμ ή Όμαχα
(Poker «Hold'em» ή «Omaha»)
08
Σύνολο τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών:
42,
ii) Μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών
παιχνιδιών (Slot Machines):
224
Ενίοτε, έως και τα μισά, από τα ως άνω, τραπέζια
Μπλακ Τζακ επιτρέπεται, με τη χρήση διπλής, εναλλα−
κτικής τσόχας («top») να λειτουργούν ως τραπέζια για
τη διεξαγωγή των παιχνιδιών Πόκερ (και των παραλ−
λαγών του) ή Μικρό Μπάνκο − Πούντο. Αντίστοιχα, έως
και τα μισά, από τα ως άνω, τραπέζια Πόκερ επιτρέπε−
ται, ενίοτε, με τη χρήση διπλής, εναλλακτικής, τσόχας
(«top»), να λειτουργούν ως τραπέζια Μπλακ Τζακ ή Μικρό
Μπάνκο − Πούντο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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Αριθμ. απόφ. 55/23.11.2012
(4)
Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κα−
νονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) Την ΠΔΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση
επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση
αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία
τροποποιητική αυτής η ΠΔΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροπο−
ποίηση των διατάξεων της ΠΔΤΕ 336/29.2.1984, όπως
ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη Διεύρυνση
της Σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων» − ΦΕΚ Β΄ 1953),
γ) Το ν.3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριο−
τήτων από πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 68
αυτού.
δ) Την απόφαση της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2498).
ε) Το από 20.11.2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν−
σης Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
στ) Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Τροποποιεί την απόφασή της 21/2/4.11.2011 «Κανονι−
σμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», ως
ακολούθως:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ως άνω απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο ειδικός εκκαθαριστής απογράφει την υπό ειδική
εκκαθάριση περιουσία και υποβάλλει έκθεση απογρα−
φής στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός προθεσμίας τεσ−
σάρων (4) μηνών από τη θέση του πιστωτικού ιδρύματος
σε ειδική εκκαθάριση. Στην περίπτωση εφαρμογής του
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου
15 του άρθρου 63Δ ή των δύο τελευταίων εδαφίων της
παραγράφου 6 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄
178), όπως ισχύει, ο ειδικός εκκαθαριστής προβαίνει σε
συμπληρωματική απογραφή, εφαρμόζοντας αναλόγως
το πρώτο εδάφιο, σε διάστημα ενός (1) μηνός από τη
σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»
2. Στο άρθρο 2 της ως άνω απόφασης προστίθεται η
παρακάτω παράγραφος:
«3. Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάξει
και να δημοσιεύσει, όχι αργότερα από την υποβολή
της έκθεσης απογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στον
ν. 2190/1920 τις (ετήσιες) οικονομικές καταστάσεις για
όλες τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, των οποίων
η προβλεπόμενη εκ του νόμου σύνταξη ή δημοσίευση
εκκρεμούσε μέχρι την ημερομηνία θέσης σε ειδική εκκα−
θάριση. Επίσης υποχρεούται στην σύνταξη ελεγχθέντος
από νόμιμο ελεγκτή ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
εντός προθεσμίας επτά (7) μηνών από τη θέση του
πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, οι λέξεις «ανά
έτος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ανά τρίμηνο».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αναγγελία γίνεται εγγράφως στον ειδικό εκκαθαρι−
στή, έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 91 του Πτωχευτικού Κώδικα και συνοδεύ−
εται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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