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ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο υποέργο «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 382/0056 (1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο υποέργο «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
(Δ.Ε.Δ.Α.Κ.)» (κωδ. 3) της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙ−
ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (2009−2010)» (κωδ. 
216673) (Δικαιούχος: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙ−
ΑΣ») του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/
ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−

ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/27−
10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο

μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 
226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
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θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/33481/0022/27−
4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες 
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη 728,70 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19−02−2014 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο 
στην υπ’ αριθ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.)» (κωδ. 3) της Πράξης 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ−
ΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
(2009−2010)» (κωδ. 216673) (Δικαιούχος: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

Φ 355006, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια,

− ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ061983, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου TE 
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Π 046416, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
• Στις 25−06−2014 έλεγχος στην ΕΥΔ του Ε.Π. ΑΝΑ−

ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Στις 26−06−2014 έλεγχος στον ΟΑΕΔ ο οποίος είναι 

ο δικαιούχος της Πράξης (αρχικά δικαιούχος της Πράξης 
για το έτος 2009 − 2010 ήταν ο Οργανισμός Εργατικής 
Εστίας, όμως από τον Ιούλιο του 2013, μετά την κατάργηση 
του Οργανισμού εργατικής Εστίας και την συγχώνευση 
του με τον ΟΑΕΔ, δικαιούχος της Πράξης είναι ο ΟΑΕΔ).

• Στις 30−06−2014 αναχώρηση της ομάδας για Κατε−
ρίνη (αεροπορικώς Θεσσαλονίκη και οδικώς από Θεσ−
σαλονίκη − Κατερίνη).

• Στις 01−07−2014 έλεγχος στην ΔΕΔΑΚ Κατερίνης 
(διοικητικός και οικονομικός έλεγχος).

• Στις 02−07−2104 έλεγχος στις Δομές/Παιδικούς Σταθ−
μούς οι οποίες βρίσκονται εκτός Κατερίνης.

• Στις 03−07−2014 έλεγχος στις Δομές που βρίσκονται 
εντός Κατερίνης, επιστροφή Θεσσαλονίκη και αναχώ−
ρηση για Αθήνα.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο

(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 329/6.6.2014 .

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ   

F
 Αριθ. 398/0056 (2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Ύποέργα του 
Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΕΚΤ, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο−
τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
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7. Την υπ’ αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων μετά άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.068,76 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη, στην υπ’ αριθ. 587/19−02−2014 Συ−
νεδρίαση της ΕΔΕΛ, Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο, στην υπ’ αριθ. 586/12−02−2014 Συνεδρίαση, Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 
έως 30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο Υποέργο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013−2014, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» (κωδ. 1), της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙ−
ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013−
2014, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» (κωδ. 
447893), με Δικαιούχο το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 
και Φορέα Λειτουργίας την Ελληνική Εταιρεία Τοπι−
κής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), στο 
πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/
ΕΚΤ, του ΕΣ ΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΙ 411686, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Πληροφορικής, ως συντονίστρια

− ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 545132, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: α) στις 13.06.2014, 
στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ, στην Αθήνα β) στις 15.06.2014 αναχώρη−

ση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, στις 16 και 17.06.2014, 
έλεγχος στους Δήμους Εμμανουήλ Παππά και Βισαλτίας, 
στις 18−19−20.06.2014, έλεγχος στους Δήμους Καλαμα−
ριάς, Κορδελιού−Ευόσμου, Δέλτα και Παύλου Μελά και 
επιστροφή στις 20.06.2014, από Θεσσαλονίκη για Αθήνα 
και γ) από 01.07.2014 μέχρι και 07.07.2014, έλεγχος στους 
Δήμους Ηρακλείου, Αγίων Αναργύρων−Καματερού, Ηλι−
ουπόλεως και Αθηναίων, στο Ν. Αττικής.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου, απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου, απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 346/ΥΟΔΔ/17.6.2014 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ   

F
 Αριθ. 861/0051 (3)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο−
τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024 /27−
10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
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7. Την υπ’ αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄2183) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/33481/0022/27−
4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες 
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 874.44 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19−02−2014 συνεδρίαση 
της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην 
αρ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την 
ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Μελέτη − Κατασκευή − Χρηματοδό−

τηση − Λειτουργία − Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 
Αυτοκινητοδρόμου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) − ΜΑ−
ΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ − ΧΑΛΚΙΔΑ»» (κωδ. 1) της Πράξης 
«Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών αυτοκινητόδρομου 
“Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα 
(Α/Κ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδε−
τήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα”» (κωδ. 
464669) (Δικαιούχος: «ΕΥΔΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ») στο 
πλαίσιο του Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/
ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ 

628149, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμμα−
τισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.

− ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 067858, 
υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος

− ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. Ρ 488395, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προ−

γραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνο−
χής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− από 23/06 έως και 24/6/2014, στην Αθήνα στην έδρα 

της Διαχ/κής Αρχής του ΕΠ−ΕΠ,
− από 25/6 έως και 26/6/2014, στην Αθήνα στην έδρα 

της Δικαιούχου ΕΥΔΕ Μ/Κ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΤ−
ΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

− στις 30/6/2014 μετακίνηση της ομάδας ελέγχου και 
διανυκτέρευση στη Ναύπακτο,

− στις 1/7/2014 αναχώρηση της ομάδας από Ναύπακτο 
και επίσκεψη στα εργοτάξια του έργου: α) “ΕΥΗΝΟΣ” νό−
τιο τμήμα ΧΘ0−ΧΘ76,7 και β) “Α/Κ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ” κεντρικό 
τμήμα ΧΘ76,7−ΧΘ145,7. Διανυκτέρευση στην Άρτα.

− στις 2/7/2014 αναχώρηση της ομάδας από Αρτα και 
επίσκεψη στα εργοτάξια του έργου: γ) “ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ” 
βόρειο τμήμα ΧΘ145,7−ΧΘ170 και δ) “ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ” βό−
ρειο τμήμα ΧΘ170−ΧΘ190. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

− στις 3/7/2014 αναχώρηση της ομάδας από Ιωάννινα 
και επιστροφή στην Αθήνα.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 346/ΥΟΔΔ/17.6.2014 .

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ   

F
 Αριθ. 104023/33 (4)
*Επανασύσταση και ορισμός μελών της Επιστημονικής 

Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και 
Άγριας Πανίδας (Επιστημονική Αρχή CITES) σε εφαρ−
μογή του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 41 παρ. 1 εδαφ. δ και 90 παρ. 1 και 2 

του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

β. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ Α΄ 187) «Οργανισμός Υπ. 
Γεωργίας», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 46/1991 (ΦΕΚ Α΄ 25), το Π.Δ. 352/1991 (ΦΕΚ Α΄ 124) 
και το Π.Δ. 228/2002 (ΦΕΚ Α΄ 208) και ισχύει.

γ. Του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Κάλυψη δαπανών με−
τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας 
και άλλες διατάξεις».

δ. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
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ε. Του Π.Δ. 46/2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 79).

στ. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργεί−
ων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/
Α΄/15−4−2010) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» και 
το Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α΄/6−5−2010) «Ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009».

ζ. Της υπ’ αριθ. Υ436/03−4−2014 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄ 831), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

η. Της υπ’ αριθ. 23111/31−5−2010 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ Β΄ 855) «Συγκρότηση Διοικητικού Τομέα με 
τίτλο Ειδική Γραμματεία Δασών».

2. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις διατάξεις του Νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182) 
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά−
σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια−
τάξεις».

5. Τις διατάξεις του Νόμου 2055/1992 (ΦΕΚ Α΄ 105) 
«Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγρι−
ας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφα−
νισθούν με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής» και ιδίως, 
εκ του κειμένου της κυρωθείσης Σύμβασης, τα άρθρα 
Ι «Ορισμοί» εδάφιο στ και IX «Διαχειριστικά όργανα και 
επιστημονικές αρχές» παράγραφος 1 εδάφιο β.

6. Τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/1997 
«για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλω−
ρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» και (ΕΚ) αριθ. 
865/2006 «περί των λεπτομερειών εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την 
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με 
τον έλεγχο του εμπορίου τους» όπως κάθε φορά αυτοί 
ισχύουν, και ιδίως εκ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997, 
τα άρθρα 2 «Ορισμοί» εδάφιο ιζ και 13 «Διαχειριστικά 
όργανα, επιστημονικές αρχές και άλλες αρμόδιες αρ−
χές» παράγραφος 2.

7. Τη διάταξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 
του άρθρου 258 του Δασικού Κώδικα, όπως προστέθηκε 
με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
57 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200) και αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 303).

8. Την υπ’ αριθ. 115127/124/14−01−2011 απόφαση Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 17) «Επανασύσταση και ορισμός μελών 
της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτο−
φυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική 
Αρχή CITES) σε εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτι−
κού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
224477/3772/22.12.2011 απόφαση Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
485) «Τροποποίηση αριθ. 115127/124/14−01−2011 απόφασης 

Επανασύστασης και ορισμού μελών της Επιστημονικής 
Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και 
Άγριας Πανίδας (Επιστημονική Αρχή CITES) σε εφαρ−
μογή του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου».

9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 
η θητεία των μελών της Επιστημονικής Αρχής CITES 
λήγει την 13−01−2014 και την ανάγκη επανασύστασης και 
λειτουργίας Επιστημονικής Αρχής CITES ως οργάνου 
για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Εμπορίας 
της Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας που κιν−
δυνεύουν με εξαφάνιση αποτελούμενη από ειδικούς 
επιστήμονες.

10. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν συνέχεια των 
υπ’ αριθ. 136737/3153/19−11−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Η0−Σ6Α) και 
136751/3360/05−12−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ0−ΔΙ3) εγγράφων της 
Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

11. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19−04−2005 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
Β΄ 539) «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιά−
σκεψη».

12. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα προ−

κληθεί δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Πράσινου 
Ταμείου ύψους περίπου εξακοσίων (600) ευρώ ετησίως, 
από την αποζημίωση των ιδιωτών που συμμετέχουν 
στην Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυ−
ούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας και περίπου εννέα 
χιλιάδων (9.000) ευρώ ετησίως, από την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης των μελών της στο εσωτερικό, 
καθώς και πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) ευρώ 
ετησίως, από την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των 
μελών της στο εξωτερικό.

14. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», αποφασίζουμε:

1. Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμμα−
τείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής συστήνουμε πενταμελή Επι−
στημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλω−
ρίδας και Άγριας Πανίδας σε εφαρμογή του Εθνικού 
και Κοινοτικού Δικαίου, που ορίζεται ως Επιστημονική 
Αρχή CITES.

2. Ορίζουμε ως τακτικά μέλη της Επιστημονικής Επι−
τροπής κατά σειρά τους:

α) Αναστάσιο Λεγάκι του Αντωνίου με ΑΔΤ: Π 709287, 
Αναπληρωτή Καθηγητής του Τομέα Ζωολογίας − Θα−
λάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Νικόλαο 
Εμμανουήλ του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΗ 521340, Καθηγη−
τής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της 
Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλ−
λοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Περσεφόνη Μεγαλοφώνου του Κωνσταντίνου με 
ΑΔΤ: ΑΙ 666797, Επίκουρο Καθηγήτρια Ιχθυολογίας του 
Τομέα Ζωολογίας − Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος 
Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ανα−
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πληρώτρια την Αναστασία Κομνηνού του Θεοφάνους 
με ΑΔΤ: ΑΚ 325916, Κτηνίατρος, Αναπληρώτρια Καθη−
γήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ..

γ) Σάββα Καζαντζίδη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΚ 327140, 
Βιολόγο, Αναπληρωτή Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασι−
κών Ερευνών του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», με αναπληρω−
τή του τον Σταύρο Ξηρουχάκη του Μιχαήλ με ΑΔΤ: Χ 
350303, Βιολόγο/Ορνιθολόγο του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

δ) Παναγιώτα Μαραγκού του Ιωάννη με ΑΔΤ: ΑΚ 
220181, Βιολόγο της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας, 
Διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών, με ειδικότητα στη με−
λέτη των ερπετών, με αναπληρωτή της τον Αριστοτέλη 
Παπαγεωργίου του Χαραλάμπους με ΑΔΤ: Φ 043959, 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ε) Παναγιώτη Τρίγκα του Αλεξίου με ΑΔΤ: Χ 002084, 
Δασολόγο, Λέκτορα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής 
Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υπο−
δομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Σπανό 
του Αθανασίου με ΑΔΤ: ΑΒ 359982, Δασολόγο, Τακτικό 
Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του ΕΛ.Γ.Ο. 
«ΔΗΜΗΤΡΑ».

3. Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:
α) Να γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την προστα−

σία, ευζωία και διακίνηση−εμπορία των ειδών της αυτο−
φυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που προβλέπονται 
από τη Διεθνή Σύμβαση CITES και τους σχετικούς με 
αυτή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτοί 
κάθε φορά ισχύουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται σ' αυτήν, ως η Επιστημονική Αρχή CITES 
της χώρας μας, βάσει των σχετικών διατάξεων της Σύμ−
βασης CITES και των σχετικών με τη σύμβαση Κανο−
νισμών: (ΕΚ) αριθ. 338/97, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2009 και (ΕΚ) αριθ. 865/2006, 
όπως τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 100/2008, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2012 και 
τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 και όπως 
κάθε φορά οι εν λόγω κανονισμοί ισχύουν και ιδίως:

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικα−
νοποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εισαγωγής στην 
Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α του 
Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 4 παρ. 1 εδάφια α, γ και ε του εν λόγω Κανο−
νισμού.

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικα−
νοποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εισαγωγής στην 
Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β του 
Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 4 παρ. 2 εδάφια α και γ του εν λόγω Κανονισμού.

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανο−
ποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εξαγωγής ή πιστο−
ποιητικών επανεξαγωγής από την Κοινότητα δειγμάτων 
ειδών του παραρτήματος Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφια 
α και δ του εν λόγω Κανονισμού.

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανο−
ποίηση αιτημάτων έκδοσης αδειών εξαγωγής ή πιστο−
ποιητικών επανεξαγωγής από την Κοινότητα δειγμάτων 
ειδών των παραρτημάτων Β και Γ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 

338/97 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 
4 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω Κανονισμού.

− Να παρακολουθεί την έκδοση, από τις Διαχειριστι−
κές Αρχές CITES της χώρας μας, αδειών εξαγωγής για 
δείγματα ειδών του παραρτήματος Β του Καν. (ΕΚ) αριθ. 
338/97, καθώς και τις πραγματικές εξαγωγές των ειδών 
αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 
7 εδάφιο α του εν λόγω Κανονισμού και, εφόσον κρίνει 
ότι πρέπει να περιοριστεί η έκδοση αδειών εξαγωγής 
δειγμάτων κάποιου είδους, να ενημερώνει την αρμόδια 
Διαχειριστική Αρχή για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν.

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδοχή και ικανο−
ποίηση αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών διακίνησης 
εντός της Κοινότητας ζώντων δειγμάτων ειδών του πα−
ραρτήματος Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 εδάφιο α του εν 
λόγω Κανονισμού.

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με την τοποθέτηση και με−
ταβίβαση δημευθέντων δειγμάτων ειδών των παραρ−
τημάτων του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 υπό συνθήκες που 
κρίνονται ενδεδειγμένες και σύμφωνες με τις διατάξεις 
της Σύμβασης CITES και του εν λόγω Κανονισμού, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3 εδάφιο 
α αυτού.

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν δύναται ένα συ−
γκεκριμένο δείγμα ζωικού είδους να θεωρηθεί ότι γεν−
νήθηκε και εκτράφηκε σε αιχμαλωσία, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 54 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

− Να γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν δύναται ένα συ−
γκεκριμένο δείγμα φυτικού είδους να θεωρηθεί ως τε−
χνητά αναπαραχθέν, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 56, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, 
όπως τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 100/2008, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2012.

− Να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρά−
γραφος 2 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, σχετικά με την 
αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων χορήγησης παρέκ−
κλισης από τις απαγορεύσεις το άρθρου 8 παράγραφος 
1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, για τα δείγματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ του 
εν λόγω Κανονισμού, αναφορικά με το εάν δύναται τα 
συγκεκριμένα δείγματα να θεωρηθούν ότι έχουν γεννη−
θεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί 
τεχνητά σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. 
(ΕΚ) αριθ. 865/2006.

− Να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρά−
γραφος 3 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006. σχετικά με την 
αποδοχή και ικανοποίηση αιτημάτων χορήγησης παρέκ−
κλισης από τις απαγορεύσεις το άρθρου 8 παράγραφος 
1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, για τα δείγματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία 
ε, στ και ζ του εν λόγω Κανονισμού, αναφορικά με το 
εάν πληρούνται από τον αιτούντα οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο ως άνω άρθρο και στο άρθρο 48 του 
Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

− Να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρα−
φος 2 της 115276/44/05−01−2011 κοινής απόφασης των 
Υπουργών: Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής (ΦΕΚ Β΄ 80), που εκδόθηκε για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
865/2006, ως προς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων 
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εκάστοτε αιτούμενου φορέα να εγκριθεί ως «Επιστημο−
νικό Ίδρυμα» κατά τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση.

β) Να εκπροσωπεί τη Χώρα, ως Επιστημονική Αρχή 
CITES, στις αντίστοιχες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης και ιδίως:

− Να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Ομάδα Επι−
στημονικής Εξέτασης σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 17 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97.

− Να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή 
Πανίδας της CITES

− Να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή 
Χλωρίδας της CITES.

− Να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή 
Επιστημονικής Ονοματολογίας της CITES

− Να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στις αντίστοιχες 
επιτροπές στις συνδιασκέψεις των Μερών της Σύμβα−
σης CITES.

− Να επικοινωνεί με τις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές 
της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης CITES (Επι−
τροπή Πανίδας, Επιτροπή Χλωρίδας, Επιτροπή Επιστη−
μονικής Ονοματολογίας) και τις αντίστοιχες Επιτροπές 
ή Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που τις 
υποβάλλονται απευθείας από τα αντίστοιχα Διεθνή ή 
Κοινοτικά όργανα, κοινοποιώντας στην Κεντρική Διαχει−
ριστική Αρχή CITES τις σχετικές ενέργειές της.

4. Καθορίζουμε την οργάνωση και λειτουργία της Επι−
στημονικής Επιτροπής που συστήνεται με την παρούσα 
ως ακολούθως:

α) Καθήκοντα Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 
ανατίθενται στον Αναστάσιο Λεγάκι, με αναπληρωτή το 
δεύτερο τακτικό μέλος και σε περίπτωση κωλύματος 
και αυτού από το τρίτο τακτικό μέλος.

β) Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.
γ) Η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES διαβιβάζει τα 

θέματα για γνωμοδότηση στον Πρόεδρο της Επιστη−
μονικής Επιτροπής.

δ) Οι εισηγητές κατά θέμα ορίζονται με απόφαση της 
Επιστημονικής Επιτροπής. Λόγω του εξειδικευμένου των 
θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στην Επιστημονι−
κή Επιτροπή, ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει ως εισηγητή, 
πέραν των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών αυτής, 
και όποιο ειδικό επιστήμονα (ή ομάδα εργασίας) θεωρεί 
κατάλληλο(η) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε) Η αμοιβή που καθορίζεται με την παρούσα απόφα−
ση, καθώς και οι δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων και 
ημερησίων αποζημιώσεων και ειδικών αμοιβών ισχύουν 
τόσο για τα αναπληρωματικά μέλη όταν αυτά ορίζονται 
ως εισηγητές, όσο και για τους ειδικούς επιστήμονες 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και κατα−
βάλλεται στους δικαιούχους εφαρμοζόμενης αυστηρά 
της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1 το Ν. 3205/2003, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 
((Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
Α΄ 40).

στ) Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά του−
λάχιστον 4 φορές το χρόνο, ανά τρίμηνο, και έκτακτα 
όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι συνεδριάσεις κατά 
μήνα, δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις. Ο πρόεδρος καθο−
ρίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσε−
ων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να 
συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την 
ημερησία διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα 

στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής τουλάχιστον 
πέντε ημέρες πριν από την συνεδρίαση, μπορεί δε να 
γίνει γραπτώς, τηλεφωνικώς, με τηλεομοιοτυπία, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο μέσο. 
εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική 
σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει 
χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε 
την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί σε επείγουσα 
περίπτωση να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως τότε πρέ−
πει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι 
λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία. Επίσης, 
πρόσκληση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής 
δεν απαιτείται όταν μέλος έχει δηλώσει πριν από την 
συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν ή όταν 
το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο της Επι−
στημονικής Επιτροπής.

Η Επιστημονική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει 
μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν πρόσκλησης του Προ−
έδρου, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης.

ζ) Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεω−
τικά όλα τα θέματα που έχουν σταλεί προς γνωμοδό−
τηση από την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES πριν 
την έκδοση της πρόσκλησης.

η) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισο−
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

θ) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής 
καταχωρούνται στα πρακτικά που συντάσσονται από 
τη γραμματεία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα 
και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο 
τρόπος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν 
καθώς και η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων. Οι γνω−
μοδοτήσεις της Επιτροπής αποστέλλονται το συντομό−
τερο δυνατό στην Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES.

ι) Οι αναγκαίες αποφάσεις μετακινήσεων εντός και 
εκτός της χώρας των μελών της Επιστημονικής Επι−
τροπής και των ειδικών επιστημόνων εκδίδονται από 
την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES με μέριμνα του 
γραμματέα της Επιτροπής.

ια) Η Επιστημονική Επιτροπή θεωρείται ότι είναι σε 
απαρτία όταν στη συνεδρίαση μετέχουν τουλάχιστον 
τρία (3) από τα μέλη της. Τα αναπληρωματικά μέλη 
προσέρχονται για αναπλήρωση των αντίστοιχων τα−
κτικών ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση του Προέδρου.

5. Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιστημονι−
κής Επιτροπής ορίζεται ως Γραμματέας η Αδαμαντία 
Γκραικιώτου του Βασιλείου με ΑΔΤ: ΑΒ 578766, μόνιμη 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυ−
μών και Θήρας της Ειδικής Γραμματείας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, με αναπληρώτριά της την Μαρία Αντωνιάδου 
του Νικολάου με ΑΔΤ: Χ 379019, μόνιμη υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλ−
λοντος.

6. Η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής είναι 3ετής.
7. Το ύψος της αποζημίωσης των ιδιωτών που συμμε−

τέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών 
Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας ορίζεται σε 
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση.

8. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
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Αλλαγής θα εγκρίνεται η μετακίνηση εκτός έδρας των 
μελών της Επιτροπής των οποίων η έδρα δεν βρίσκεται 
στην Αθήνα (κόστος μετακίνησης, εισιτήρια, χιλιομετρι−
κή Αποζημίωση, κόστος διανυκτέρευσης και ημερήσια 
αποζημίωση).

9. Οι δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων και των ημε−
ρήσιων αποζημιώσεων των μελών και των εισηγητών 
της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυ−
ούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική Αρχή 
CITES) σε εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου, 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής εφόσον μετακινούνται για συνεδριάσεις, 
συλλογή στοιχείων και εκπροσώπηση της χώρας στις 
αντίστοιχες επιτροπές ή αρχές της Ε.Ε. και της Γραμμα−
τείας της Διεθνούς Σύμβασης CITES, καθώς και οι αμοι−
βές των όπως αυτές προσδιορίζονται από την παρούσα, 
καλύπτονται από τους ενάριθμους Κ.Α. του Πράσινου 

Ταμείου και καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του δημοσίου λογιστικού και με την προϋπόθεση υπο−
βολής των δικαιολογητικών που ισχύουν από την κείμε−
νη νομοθεσία που θα προσκομίζονται για κάθε εντολή 
χωριστά, απαιτούμενου ως πρόσθετο δικαιολογητικού 
αντιγράφου του αντίστοιχου πρακτικού συνεδρίασης 
ή της αντίστοιχης γνωμοδότησης της Επιστημονικής 
Επιτροπής, που υποβάλλονται στο Τμήμα Διεθνών Συμ−
βάσεων της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και 
Θήρας (Διαχειριστική Αρχή) διά του γραμματέα της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 330/6.6.2014 .

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
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