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1 Τροποποίηση της αριθμ. 21141/18-02-2019 
(Β΄ 517) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προ-
κήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού” του α.ν. 4399/2016».

2 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ.1 του άρ-
θρου 33 του ν. 4314/2014 για τον Άξονα 3 του ΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3 Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στον Δήμο Αμα-
ρουσίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 123974 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. 21141/18-02-2019 

(Β΄ 517) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προ-

κήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού” του α.ν. 4399/2016». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 117) και ιδίως των άρθρων 29 και 32 έως 
36 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 
(EE L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγρα-
φών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα 
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχε-
δίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, 
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του 
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά 
στις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτι-
κού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες 
του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄ 3410), όπως τροποποι-
ήθηκε, με την 129228/24-11-2017 (Β΄ 4122) απόφαση 
και ισχύει.

5. Την 43965/30-11-1994 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός του 
είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που πε-
ριλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολο-
κληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν. 1892/1990» (Β΄ 922).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Την 79591/30.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 
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Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
(ΥΟΔΔ 507).

13. Την 137111/18-12-2018 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορι-
σμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επεν-
δυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύ-
σεων του α.ν. 4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα” 
και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 
2018» (B΄ 5738).

14. Την 21141/18-02-2019 (Β΄ 517) υπουργική από-
φαση «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του α.ν. 4399/2016».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Τροποποιούμε την 21141/18-02-2019 (517/Β΄/
20-02-2019) υπουργική απόφαση «Τρίτη (3η) Προκήρυ-
ξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” 
του α.ν. 4399/2016», ως εξής:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 
25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζε-
ται η 28η Φεβρουαρίου 2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νω-
ρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος».

Άρθρο 2
α. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 7 αντικαθίσταται η αναφορά «-05- (Εξόρυξη 
άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες εξόρυξης)» ως εξής:

«-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση 
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστη-
ρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια 
δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα 
και του χάλυβα».

β. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 7 διαγράφονται οι αναφορές «-53- Ταχυδρομικές 
και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες» και «-60- Δρα-
στηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών».

γ. Στην περίπτωση β. της παραγράφου 4 του άρθρου 
7 προστίθεται υποπερίπτωση ηη, ως εξής:

«ηη. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως 
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό την προϋπό-
θεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενι-
σχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη 
λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του 
φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 21 της παρούσης».

Άρθρο 3
Στο άρθρο 16 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, 

ως εξής:
«10. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικο-
νομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέρ-
γεια ελέγχου, κατ΄ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση 
αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα 
τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή 
και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπα-
γωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο 
μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό 
πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα 
του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και 
αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής από-
φασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή 
του παράβολου της παραγράφου 7.

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό 
(50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματο-
ληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των 
επαγγελματιών, που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλο-
ποίηση της επένδυσης, σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, 
οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρω-
σης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα 
τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοια 
απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα 
είδη ενισχύσεων, που αυτή αφορά. Όπου στις διατάξεις 
της παρούσης γίνεται αναφορά στην υλοποίηση του πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού σχεδίου, αυτή 
δύναται να πιστοποιείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα παράγραφο.

11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση 
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
για την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20, κατ΄ επιλογή του φορέα.

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται, μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, έκθεση 
ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από 
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, που 
είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρ-
θρου 14 του ν. 4449/2017, και που διαθέτει ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και 
συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 
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(5.000.000) ευρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται 
η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του 
ν. 4449/2017 υπογεγραμμένη από τον, ως άνω, ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική 
βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό μηχανικό, καθώς και 
όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής 
της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή και λογιστή - 
φοροτεχνικό Α΄ τάξης για τις οικονομικές καταστάσεις ή 
άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρμό-
δια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης 
ελέγχου και τη συμφωνία των πιστοποιηθέντων με τις 
διατάξεις του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και των 
σχετικών βεβαιώσεων και εφόσον βεβαιώνεται ανεπι-
φύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της 
σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται 
ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρμόζονται 
αναλογικά οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 6, 
αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποί-
ησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του 
παράβολου της παραγράφου 7.

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με 
την ως άνω διαδικασία, υπόκειται σε δειγματοληπτικό 
έλεγχο που διενεργείται από πενταμελή επιτροπή απο-
τελούμενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, που ορίζονται με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων της παραγράφου 5 του άρθρου 14, β) ένα (1) 
μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυπο-
ποίησης και Ελέγχων, γ) ένα (1) μέλος, που ορίζεται από 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) μέλος, 
που ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 
Το πόρισμα της πενταμελούς επιτροπής κοινοποιείται 
στην αρμόδια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που, κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό 
έλεγχο, διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώ-
σεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται 
κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσης.

Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας 
παραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των 
διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγ-
χου του άρθρου 32 του ν. 4449/2017, του ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς 
την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της 
παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω έλεγχο και την τυχόν επιβολή 
κυρώσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του 
ν. 4449/2017.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστε-
ρα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαί-
σιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται 
οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017. 
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται τα συγκεκριμένα αντικείμενα ελέγχου 

σχετικά με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρ-
ξη της παραγωγικής της λειτουργίας σύμφωνα με τον 
ν. 4399/2016, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
τη ρύθμιση των θεμάτων της παρούσας παραγράφου. 
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι απαιτούμενες ειδικότητες των λοιπών επαγγελ-
ματιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση 
και λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής, καθορισμού 
της αποζημίωσης των μελών της και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια.

Όπου στις διατάξεις της παρούσης προκήρυξης γίνεται 
αναφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστο-
ποιείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
παράγραφο.

Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, 
όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές - 
λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγ-
χο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις 
της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζουν αναλογικά 
στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί 
απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που 
ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντο-
τήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται 
στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017. Πέ-
ραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο 
σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου, ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή 
ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι/οποίες συμμετείχαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επεν-
δυτικών σχεδίων».

Άρθρο 4
Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 

προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συμ-

βάσεις μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων 
στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπο-
ρικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης και 
συνάπτονται μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου είτε πριν από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της μί-
σθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης και μέχρι τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων».

Άρθρο 5
1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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 Αριθμ. 123633 (2)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ.1 του άρ-

θρου 33 του ν. 4314/2014 για τον Άξονα 3 του ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) περί σύστασης, συγχώνευ-
σης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και κα-
θορισμός αρμοδιοτήτων τους- μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

5. Την Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β΄2901).

6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) περί διορισμού Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών.

7. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων».

8. Την απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη 
(3100/Β΄/1.8.2019).

9. Την αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015) 
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

10. Τη με αριθμ. C(2014)10167/18-12-2014 Εκτελεστι-
κή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα 
(CCI 2014GR16M2OP002), όπως τροποποιήθηκε με την 
με αριθμ. C(2017)8478/06-12-2017 εκτελεστική από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την με αριθμ. 
C(2018)8828/12-12-2018 όμοια απόφαση.

11. Την αριθμ. 6358/01-11-2019 επιστολή της ΕΥΔ Ε.Π. 
Κεντρικής Μακεδονίας για τροποποίηση του ποσοστού 
δέσμευσης του άξονα προτεραιότητας (ΑΠ)3.

12.Το με αριθμ. 113225/6.11.2019 ενημερωτικό της 
ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ.

13. Την με αριθμ. 114394/8.11.2019 εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Υφυπουργό με θέμα: «Εισήγηση για Αίτημα έγκρι-
σης υπερδέσμευσης του Άξονα 3 του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020».

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την 
περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονί-
ας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και 
την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των 
αξόνων του προγράμματος.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», ως ακολούθως:

ΑΞ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας 100,00% 100,00%

02
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότη-
τας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινω-
νιών

139,72% 149,04%

03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων 233,87% 249,46%

04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 148,90% 158,83%

05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων 100,00% 103,11%

06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδο-
τικότητας των πόρων 148,57% 158,47%
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ΑΞ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΞ07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προ-
βλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 111,46% 118,89%

ΑΞ08 Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 100,00% 100,00%

9Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας - ΕΤΠΑ 100,00% 100,03%

9B Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας- ΕΚΤ 100,00% 100,00%

10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη διά βίου μάθηση 160,82% 171,54%

11 Άξονας Τεχνικής Βοήθειας- ΕΤΠΑ 100,00% 100,00%
12 Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ 100,00% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 127,68% 134,05%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 134,05% της κύριας χρη-
ματοδότησης του εγκεκριμένου προγράμματος (ή το 127,68 % της συνολικής χρηματοδότησης του εγκεκριμένου 
προγράμματος).

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 103329/26644 (3)
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στον Δήμο Αμα-

ρουσίου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα Καλλικράτης”», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-
σίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] - Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976 
(ΦΕΚ 143/Α΄/1976) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρ-
θρου 9 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄/1995) «Προσαρμο-
γή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
στις διατάξεις για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

5. Την Φ.127080/57460/21.12.2010 (ΦΕΚ 1984/Β΄/
22.12.2010) απόφαση με θέμα την υποδιαίρεση ληξιαρχι-
κής περιφέρειας Δήμων, που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

6. Την 115/2016/21.03.2016 (ΦΕΚ 995/Β΄/11.04.2016) 
απόφαση περί μερικής ανάκλησης της ανωτέρω 
Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφασης.
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7. Την 47982/11-10-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Αμαρουσίου, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου 
στο Δήμο Αμαρουσίου.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

9. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/
2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο-
γραφής.

10. Την οικ. 214/107/2-1-2019 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί ορισμού 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκη-
σης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στο Δήμο Αμαρουσίου, τη μόνιμη υπάλληλο 
του Δήμου, Γεωργία Κακαβά του Παναγιώτη, κατηγορίας 
ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ   
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*02045731312190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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