
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυ-
μία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

2 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υπουργού», στον Γενικό/Διοικητικό Γραμμα-
τέα Τουρισμού, στον Γενικό/Τομεακό Γραμμα-
τέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστά-
μενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτι-
κής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) και 
στους Προϊσταμένους των Ανωτέρω Σχολών Του-
ριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολών 
Ξεναγών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 6269/1895 Α1 (1)
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία 

"ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ" .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατά-
ξεις.», και ειδικότερα τα Άρθρα 28, 51 και 57.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α 208/4.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το 
άρθρο 2, παρ (2) αυτού.

4. Το π.δ. 116/2014 (Α’ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/5.11.2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
και ειδικότερα το σημείο (17) για το διορισμό του Α. Χα-
ρίτση στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197 απόφαση του πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ Β'3722/17.11.2016) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Α. Χαρίτση.

7. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/15-6-2017 (ΦΕΚ Β/2064/ 
2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 
67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του 
άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 
αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής 
απόφασης» (Β’1248).

8. Την αριθ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας 
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και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

11. Τον «κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014, 
Τμήμα II, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013 
αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επεν-
δυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

14. Τα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα τα οποία η ΕΤΕπ έχει ως 
αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συμφέρον της 
Ένωσης και ότι για το σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει 
κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων και εγγυ-
ήσεων τη χρηματοδότηση σχεδίων που αποσκοπούν 
στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ή 
στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται 
η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεώς τους, δεν δύ-
νανται να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε 
κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως.

15. Την με Α.Π. 126829 / ΕΥΘΥ 1217 (ΦΕΚ Β' 2784/
21-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση για το «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτη-
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του 
ν. 4314/2014».

16. Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/ 
28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β').

17. Την υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521 /Β/1.11.2016) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

18. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά 
με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοι-
κονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).

19. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante 
assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρη-
ματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή 
ισχύει.

20. Την υπ' αριθμ. 6217/1882/24-11-2017 απόφαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την 
έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση «Σύστα-
ση Ταμείου Υποδομών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 
οποία εγκρίνονται και τα κριτήρια επιλογής πράξης και 
μεθοδολογίας αξιολόγησης.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων, ύψους 450.000.000 ευρώ, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, 
Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ (ΤΑΜΥΠΟΔ)", εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη 
χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, εφεξής ΕΤΕπ.

2. Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει 
ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων 
έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του πε-
ριβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα 
μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες 
ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλη-
σης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. 
Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συ-
μπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπρά-
ξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

3. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων 
μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμβάλλει στην επί-
τευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ:

• Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα σε όλους τους τομείς

• Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων

4. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα 
από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, για την επιλογή των οποί-
ων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των 
Χρηματοδοτικών Μέσων θα παρέχονται στους τελικούς 
αποδέκτες κεφάλαια υπό την μορφή δανείων, ή /και λοι-
πών χρηματοοικονομικών προϊόντων για την επίτευξη 
των στόχων του.
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5. Κατά την επιλογή των Χρηματοδοτικών Μέσων δι-
ασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενι-
σχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβα-
τότητα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 2
Πόροι του Ταμείου

1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρημα-
τοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ., πόρων ύψους τετρακοσίων 
εκατομμυρίων (450.000.000,00) ευρώ, κατά τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 38, παρ. 1(β), παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 
και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να 
προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά των περι-
φερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020.

3. Το Ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους από τις ως άνω 
πηγές χρηματοδότησης, ως εξής:

• Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 
200.000.000 €.

• Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200.000.000 €.

• Εθνικοί πόροι ύψους 50 εκ. €. οι οποίοι θα προέρθουν 
από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA 
που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013.

4. Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ συνεισφέρονται δυνάμει σχε-
τικής απόφασης ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου 
Υποδομών» στο ΕΠΑΝΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης του άρθρου 38, παρ.7 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1303/2013.

5. Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ κατανέμονται, αρχικά, στις 
κατηγορίες Περιφερειών της χώρας ως εξής:

Κατηγορία Περιφερειών
Αρχική κατανομή 
πόρων (Δημόσια 

Δαπάνη)

Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κε-
ντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Δυτική Ελλάδα)

117.116.498

Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

47.728.882

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες 
(Αττική)

21.006.549

Στις περιφέρειες μετάβασης 
(Στερεά Ελλάδα)

10.413.574

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες 
(Νότιο Αιγαίο)

3.734.497

200.000.000

Η αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφε-
ρειών δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν τροπο-
ποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία του Ταμείου, διαφοροποιήσεις στα συμπε-
ράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης σε νεώτε-

ρες εκδόσεις αυτής, καθώς και ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.

6. Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών 
Μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματο-
δότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης 
της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων 
πόρων, στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα δύ-
ναται να επενδυθούν πόροι από εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές 
πηγές. Ειδικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύ-
σεων δύναται να συνεπενδύει ad hoc σε συγκεκριμένο/α 
έργο/α που υλοποιείται/ούνται μέσω του ΤΑΜΥΠΟΔ.

7. Το ανωτέρω ποσό των 450.000.000 €, πιστώνεται 
τμηματικά σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό της Τράπε-
ζας της Ελλάδος επ' ονόματι της ΕΤΕπ και για λογαριασμό 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).

8. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των 
Χρηματοδοτικών Μέσων, καθορίζονται από τα άρθρα 
43-45 του Καν. 1303/2013 και εξειδικεύονται κατά τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδό-
τησης του Άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Στην ίδια 
συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες 
Εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 3 
Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου

1. Στην ΕΤΕπ ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα φο-
ρέα εφαρμογής Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με 
το Άρθρο 38, παρ. 4, σημείο β (i) του Καν. 1303/2013. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Καν. 1303/2013, 
η ΕΤΕπ είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος της σχετικής 
πράξης του Άρθρου 2, παρ. 2 της παρούσης.

2. Η ΕΤΕπ κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως 
φορέας εφαρμογής του Ταμείου τηρεί τα οριζόμενα στο 
άρθρο 38, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και συμπεριλαμβά-
νει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις συμβάσεις του με τους 
Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Επίσης, 
διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής 
σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, 
αναθέτει μέρος της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών 
Μέσων του Ταμείου σε Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς 
Οργανισμούς (ΕΧΟ) και εγγυάται, υπό την ευθύνη της, 
ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 
140, παρ. 1,2 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 
ΕΧΟ επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών 
και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύ-
γκρουσης συμφερόντων, βάσει του εσωτερικού κανονι-
σμού της ΕΤΕπ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία 
χρηματοδότησης του Άρθρου 8 της παρούσας.

4. Η ΕΤΕπ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα 
εκτελεστικά καθήκοντα που της ανατίθενται με την πα-
ρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά 
την άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

5. Η ΕΤΕπ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων 
αυτών, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις όπως ορίζονται 
στο Άρθρο 6 και Άρθρο 7 (3) του Καν. 480/2014 και όπως 
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αυτές έχουν αποτυπωθεί στη συμφωνία χρηματοδότη-
σης του Άρθρου 8 της παρούσας.

6. Η ΕΤΕπ κατά την εφαρμογή των Χρηματοδοτικών 
Μέσων υποχρεούται στην εφαρμογή των σχετικών προ-
βλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 4 
Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης εφαρμογής των καθηκόντων διαχεί-
ρισης που αναθέτει στην ΕΤΕπ, συντονίζει και εποπτεύει 
συστηματικά την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων της ΕΤΕπ, 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, έχοντας την τελική 
ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ.

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εξουσιοδοτεί επιχείρηση που δρα-
στηριοποιείται εντός κοινού πλαισίου που θεσπίζεται 
από την Επιτροπή να διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις 
για την πράξη κατά την έννοια του άρθρο 125 παρά-
γραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 
του Καν. 1303/2013 και του άρθρου 9 του καν. 480/2014, 
όπως ισχύουν.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), εφαρμόζει τις προβλεπό-
νες από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ ΕΣΠΑ 
2014-2020 διαδικασίες.

4. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Μέσων του 
Ταμείου προς διασφάλιση της συμβατότητας με το κα-
νονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 5 
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες 
Επενδυτικής Επιτροπής

1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και 
τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών 
μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του 
Ταμείου, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη, ως ακολούθως:

α) το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο,

β) το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών, ως μέλος,

γ) την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ, ως μέλος,

δ) τον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδι-
ωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),

ε) εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠΑΝΕΚ, ως μέλος.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά 
μέλη αυτών.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμε-
τέχουν έως δύο στελέχη της ΕΤΕπ, ως εισηγητές και πα-
ρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, δύναται να 
συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου :

• ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που 
συμμετέχουν στη σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής,

• έως δύο στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενι-

σχύσεων,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο-

στήριξης,
• ένα στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

της Εφαρμογής ΕΣΠΑ.
Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβά-

νει η ΕΤΕπ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφω-
νία Χρηματοδότησης.

3. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επεν-
δυτικής Επιτροπής καθορίζονται σε σχετικό παράρτημα 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του Άρθρου 8 της πα-
ρούσης.

Άρθρο 6 
Δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης

1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων 
στο πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στην ΕΤΕπ 
δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης, οι οποίες εξαρτώνται 
από τις επιδόσεις και τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται 
στα άρθρα 12 και 13 του Καν. 480/2014 ενώ η μέθοδος 
υπολογισμού αυτών περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Χρη-
ματοδότησης του Άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

2. Η πληρωμή του δαπανών και αμοιβών διαχείρισης 
στην ΕΤΕπ γίνεται από το κεφάλαιο του Ταμείου σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Συμφωνία 
Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Λοιπές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του 
Ταμείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της 
ΕΤΕπ, καταβάλλονται με τις διαδικασίες που ορίζονται στη 
Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

4. Η ΕΤΕπ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δι-
καιολογητικά τα οποία και θέτει στην διάθεση των αρμό-
διων εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 7 
Χρηματοδοτικά Μέσα και Ενδιάμεσοι 
Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί

1. Η ΕΤΕπ, στη βάση της επενδυτικής στρατηγικής 
του Ταμείου η οποία θα περιλαμβάνεται ως παράρτη-
μα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει την 
Επενδυτική Επιτροπή αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά 
Μέσα που θα περιληφθούν στο Ταμείο. Η επιλογή των 
Χρηματοδοτικών Μέσων και η εξειδίκευση αυτών σε 
συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα προς τους τε-
λικούς αποδέκτες, υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τους 
στόχους του ΕΠΑνΕΚ (όσον αφορά τους πόρους αυτού) 
καθώς και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής μόχλευσης 
των διατιθέμενων πόρων.
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2. Οι Φορείς που θα συμμετέχουν στα Χρηματοδοτι-
κά Μέσα (Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί) ως 
φορείς υλοποίησης, θα επιλεγούν βάσει ανοικτών, δια-
φανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με 
την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με 
τους όρους του Άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του Καν. 480/2014 
και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου 
περί κρατικών ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμ-
βασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα στους 
τελικούς αποδέκτες.

3. Η ΕΤΕπ υποβάλλει προς έγκριση στην Επενδυτική 
Επιτροπή τις προσκλήσεις προς τους ΕΧΟ που θα υλο-
ποιήσουν τα συγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Μέσα και τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής αυτών.

4. Οι ΕΧΟ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαι-
τήσεις αναφορών προόδου όπως αυτές προσδιορίζονται 
στις αντίστοιχες συμφωνίες.

5. Οι ΕΧΟ υποχρεούται να αποδέχονται όλες τις επαλη-
θεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης υπό τους ορισμούς του Άρθρου 9, παρ. 
3 του Καν. 480/2014.

Άρθρο 8 
Συμφωνία Χρηματοδότησης

1. Σε συνέχεια της παρούσας απόφασης πρόκειται να 
συναφθεί Συμφωνία Χρηματοδότησης όπως αυτή ορί-
ζεται στο Άρθρο 38, παρ.7 του ΕΚ 1303/2013, μεταξύ 
των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Δι-
αχειριστικής Αρχής (ήτοι του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης) και του Οργανισμού που 
διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι την ΕΤΕπ.

2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών στο 
Ταμείο και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία, 
όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα IV του ΕΚ 
1303/2013.

Άρθρο 9 
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ 
στο Ταμείο Υποδομών

1. Με τη δημοσίευση της παρούσας το ποσό του Άρ-
θρου 2 εγγράφεται σε ΣΑ του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

2. Η χρηματοδότηση της πράξης του Άρθρου 2, παρ.4, 
μετά την σχετική απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠΑ-
ΝΕΚ και την εγγραφή αυτής στο ΠΔΕ και μετά την υπο-
γραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης, θα γίνεται τμηματικά με μεταφορά 
των πιστώσεων στο λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το 
συγκεκριμένο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για την 
εκτέλεση των ΣΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή 
υπουργική απόφαση134453/23.12.2015 περί ρυθμίσεων 
πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε 
φορά.

4. Η διαδικασία της σταδιακής μεταφοράς των πιστώσε-
ων στο Ταμείο ορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

5. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτή-
σεων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης και η εμφάνιση των αντιστοίχων 
δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, 
ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Της απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑ της 
Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης προς την Τράπεζα της Ελλάδος στην 
οποία περιλαμβάνεται και η σχετική πράξη του Άρθρου 
2, παρ.4 της παρούσης.

β) Αντιγράφου του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας 
της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.

γ) Αντιγράφου της εντολής πληρωμής της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής 
(EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης 
στο λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 10 
Διαδρομή ελέγχου

1. Η ΕΤΕπ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής 
παρακολούθησης για τους πόρους του Ταμείου του άρ-
θρου 1 της παρούσας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
38, παρ.6 του ΕΚ1303/2013, ανά πηγή προέλευσης αυτών 
των πόρων.

2. Οι ΕΧΟ, οι οποίοι θα υλοποιούν Χρηματοδοτικά 
Μέσα βάσει σύμβασης, οφείλουν να τηρούν επίσης 
ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, 
ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την 
παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων που συνει-
σφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης.

3. Οι φορείς εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Μέσων 
(ΕΤΕπ και ΕΧΟ) οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογη-
τικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα 
Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου και ότι άλλο ορίζεται 
στο Άρθρο 9, παρ.1 (δ) και (ε) του Καν. 480/2014, σύμφω-
να με τους ορισμούς του Καν. 1303/2013, περί διαθεσιμό-
τητας των εγγράφων και υπό την επιφύλαξη εφαρμογής 
των κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις καθώς και να 
θέτουν αυτά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

4. Οι Τελικοί Αποδέκτες θα διατηρήσουν τα αρχεία της 
επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγή-
θηκε από το Χρηματοδοτικό προϊόν για όσο προσδιορί-
ζουν οι σχετικοί Κανονισμοί βάσει των οποίων δόθηκε 
η ενίσχυση.

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   
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 Αριθ. 21957 (2)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-

λή Υπουργού», στον Γενικό/Διοικητικό Γραμμα-

τέα Τουρισμού, στον Γενικό/Τομεακό Γραμμα-

τέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της 

Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους 

Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερει-

ακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) και στους Προ-

ϊσταμένους των Ανωτέρω Σχολών Τουριστικής 

Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ινστιτούτων Επαγγελμα-

τικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολών Ξεναγών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.04.2005) και όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α'/9.3.1999).

γ) Του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α/27.02.2016).

δ) Του 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'/13.07.2010) και όπως ισχύει.

ε) Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του-
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
187/Α'/11.10.2004).

στ) Του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση 
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» άρθρο 4 (ΦΕΚ 16/Α'/23.01.2013).

ζ) Του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, 
αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17 (ΦΕΚ 175/Α'/8.08.2013).

η) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» άρθρα 24, 
65 και 66 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).

θ) Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (ΦΕΚ 157/Α'/20.10.2017).

ι) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-

κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016).

ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/ 
5.11.2016).

ιβ) Την υπ' αρ. 19992/29.09.2015 (ΦΕΚ 704/Β/1-1-2015) 
απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «περί διορισμού του Τζιάλλα 
Γεωργίου του Κωνσταντίνου στη θέση μετακλητού Γε-
νικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(πρώην Υπουργείο Τουρισμού)».

ιγ) Την υπ' αρ. 23214/05.12.2016 (ΦΕΚ 680/ΥΟΔΔ/ 
09.12.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Τουρισμού «περί διορισμού της Κουρνέτα Ευρυδίκης του 
Παναγιώτη στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Τουρισμού».

ιδ) Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο-
δοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού.

ιε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό /Διοικητικό Γραμματέα Τουρι-
σμού, στον Γενικό /Τομεακό Γραμματέα Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξη, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), στους Προϊστα-
μένους των Ανωτέρω Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΤΕ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) και των Σχολών Ξεναγών, ως εξής:

Άρθρο 1
Στον Γενικό /Διοικητικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Τουρισμού

1. Αιτήματα για δέσμευση πιστώσεων καθώς και απο-
φάσεις ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών ανεξαρτήτως 
ποσού.

2. Αποφάσεις μερικής ή ολικής ανάκλησης αναληφθέ-
ντων υποχρεώσεων δαπανών ανεξαρτήτως ποσού.

3. Αποφάσεις και σύναψη συμβάσεων για προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού.

4. Αποφάσεις ορισμού υπόλογων χρηματικών ενταλ-
μάτων ανεξαρτήτως ποσού.

5. Αποφάσεις καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων ποσών καθώς και αποφάσεις περικοπής αποδοχών 
προς εξόφληση αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών 
από μισθοδοσία.

6. Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε δικαστικές 
υποθέσεις, που αφορούν κύρωση θεμάτων, των οποί-
ων έχει επιληφθεί η επιτροπή προσφυγών της παρ.6 του 
άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
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7. Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλή-
λων μέχρι του επιπέδου Προϊσταμένου Διεύθυνσης όλων 
των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

8. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών και λοιπών αδει-
ών, πλην αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Οργανικών 
Μονάδων που δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες των 
Γενικών Διευθύνσεων.

9. Αποφάσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών, αδει-
ών ανατροφής τέκνου, αδειών χωρίς αποδοχές καθώς 
και αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου στο διοικητικό και 
εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

10. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν-
σεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, όλου 
του προσωπικού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, των Προϊ-
σταμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), 
καθώς και των Προϊσταμένων όλων των εκπαιδευτικών 
μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

11. Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου Τουρισμού στο εξωτερικό για συμμετοχή σε Όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Διεθνείς Οργανισμούς κα-
θώς και σε συνέδρια κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης, στην αρμοδιότητα της οποί-
ας υπάγεται η υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.

12. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

13. Αποφάσεις συγκρότησης Ομάδων Εργασίας για 
επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

14. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για διενέργεια 
πρόχειρων και ανοικτών διαγωνισμών για προμήθεια 
αγαθών, υπηρεσιών και εργασιών επισκευής και συντή-
ρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

15. Αποφάσεις εκποίησης ή καταστροφής άχρηστου 
υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

16. Αποφάσεις διάθεσης μη χρήσιμου υλικού των εκ-
παιδευτηρίων του Υπουργείου Τουρισμού σε φορείς του 
Δημοσίου, σε Ο.Τ.Α. ή Κοινωφελή Ιδρύματα.

17. Αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και της παρ. 
2 του άρθρου 12 του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως 
και εκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων».

18. Αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης διδακτικού 
έργου στο προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

19. Αποφάσεις ανάκτησης παρανόμως χορηγηθεισών 
κρατικών ενισχύσεων.

20. Απόφαση καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπό-
μενης δαπάνης για τη χρήση συνδέσεων κινητής τηλε-
φωνίας.

21. Αποφάσεις διάθεσης και καθορισμού της χρήσης 
Υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Υπουργείου Τουρισμού.

22. Αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός της 
ίδιας μείζονος κατηγορίας δαπανών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού ανεξαρτήτως ποσού.

23. Αποφάσεις ορισμού ακριβών ημερομηνιών έναρ-
ξης και λήξης διδακτικών εξαμήνων των Α.Σ.Τ.Ε., δυνα-
τότητας παράτασης της διάρκειας του εξαμήνου και 

μετάθεσης του τέλους του και των ημερομηνιών των 
εξεταστικών περιόδων σε νέες κατάλληλες ημερομηνί-
ες (παρ. 2 άρ.4 της υπ' αριθμ. 5981/29-11-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β'/11-12-2007).

24. Αποφάσεις ορισμού έναρξης και λήξης των εξαμή-
νων κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, αποφάσεις 
ορισμού διακεκομμένων διαστημάτων κατάρτισης με 
αθροιστική διάρκεια καθώς και αποφάσεις παράτασης 
της διάρκειας κατάρτισης του εξαμήνου στα Ι.Ε.Κ. (παρ. 
2, παρ. 4 παρ. 5γ αρ. 1 της υπ' αριθμ. 12315/30-10-2007 
κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β/7-11-2007).

25. Απόφαση καθορισμού αριθμού εισακτέων ανά ΙΕΚ 
και ειδικότητα (παρ. 3 της υπ' αριθμ. 16701/28-7-2014 
κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2107/Β).

26. Αποφάσεις ορισμού τριμελών επιτροπών δειγματο-
ληπτικού ελέγχου εξαγωγής αποτελεσμάτων εισαγωγής 
καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ.

27. Αποφάσεις ορισμού τριμελούς επιτροπής ενστάσε-
ων επί των αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων 
σε Ι.Ε.Κ.

28. Αποφάσεις επικύρωσης αποτελεσμάτων εισαγω-
γής καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ.

29. Αποφάσεις για συγκρότηση επιτροπής κλήρωσης 
σε περίπτωση ισοβαθμιών υποψηφίων καταρτιζομένων 
για εισαγωγή τους στα Ι.Ε.Κ. (παρ. 7 άρ. 4 της υπ' αριθμ. 
11802/27-07-2007 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 
1547/Β'/17-08-2007).

30. Αποφάσεις προκήρυξης για εισαγωγή καταρτιζο-
μένων σε Ι.Ε.Κ.

31. Αποφάσεις καθορισμού του εξαμήνου κατάρτισης 
σχετικά με την κατάταξη, τη μετεγγραφή και τα μαθή-
ματα καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. κατόπιν αίτησης τους 
(παρ. 4 αρ. 16 της υπ' αριθμ. 12315/30-10-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β/7-11-2007).

32. Αποφάσεις μετεγγραφής καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. 
(αρ. 5 της υπ' αριθμ. 12315/30-10-2007 κοινής υπουργι-
κής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β/7-11-2007).

33. Αποφάσεις μετεγγραφών των σπουδαστών των 
ΑΣΤΕ (παρ. 5 άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 5981/29-11-2007 
κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β/11-12-2007).

34. Αποφάσεις κατάταξης πτυχιούχων σχολών τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (παρ. 1 αρ. 3 του π.δ. 44/1984 - ΦΕΚ 14 Α').

35. Αποφάσεις εγγραφής σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε. που 
προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού σπουδών των Α.Σ.Τ.Ε. (παρ. 
4 αρ.2 της υπ'αριθμ. 5981/29-11-2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β/11-12-2007).

36. Αποφάσεις ορισμού τριμελών επιτροπών δειγμα-
τοληπτικού ελέγχου και κατάρτισης πίνακα επιτυχόντων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής σπουδαστών 
της Σχολής Ξεναγών (παρ. 3 άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 
12360/12-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 
2532/Β’).

37. Αποφάσεις ορισμού τριμελούς επιτροπής ενστάσε-
ων επί των αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών στη 
Σχολή Ξεναγών (παρ. 4 άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 12360/
12-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2532/Β’).
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38. Αποφάσεις για συγκρότηση επιτροπής κλήρωσης 
σε περίπτωση ισοβαθμιών υποψηφίων για εισαγωγή 
τους στη Σχολή Ξεναγών (παρ. 5 άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 
12360/12-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 
2532/Β’).

39. Αποφάσεις επικύρωσης αποτελεσμάτων εισαγω-
γής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών (παρ. 6 άρθρο 8 
της υπ' αριθμ. 12360/12-7-2017 κοινής υπουργικής από-
φασης - ΦΕΚ (2532/Β’).

40. Απόφαση με την οποία ορίζονται οι Σχολές Ξενα-
γών που λειτουργούν κατ' έτος και εγκρίνονται η προκή-
ρυξη εισαγωγής σπουδαστών, ο αριθμός των εισακτέων 
ανά Σχολή καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

41. Απόφαση ορισμού έναρξης και λήξης εκπαιδευτι-
κού έτους και δυνατότητας παράτασης του εκπαιδευτι-
κού έτους της Σχολής Ξεναγών (παρ. 1 άρθρο 9 της υπ' 
αριθμ. 12360/12-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης- 
ΦΕΚ 2532/Β').

42. Αποφάσεις επέκτασης της άδειας των επαγγελ-
ματιών ξεναγών και σε άλλες ξένες γλώσσες εκτός από 
εκείνες που αναγράφονται στην άδεια άσκησης του 
επαγγέλματος τους (άρ. 24 του ν. 4276/2014 - ΦΕΚ 155/
Β’/30-04-2014).

43. Βεβαιώσεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 710/ 
1977 στον πάροχο υπηρεσιών ξεναγού σύμφωνα με την 
υπ' αριθμ.165255/ΙΑ/29.12.2010 (2157 Β') κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

Άρθρο 2 
Στο Γενικό /Τομεακό Γραμματέα 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

1. Αποφάσεις συγκρότησης Ομάδων Εργασίας για 
θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

2. Αποφάσεις εντολής πληρωμής δαπανών χρήσης 
κινητής τηλεφωνίας του Προϊσταμένου της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού καθώς και των 
Προϊσταμένων των Μονάδων της ιδίας ως άνω Υπηρεσίας.

3. Αποφάσεις εντολής πληρωμής δαπανών αναλώσι-
μων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού μέχρι του ποσού 
των 400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

4. Αποφάσεις εντολής πληρωμής δαπανών για την πα-
ροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού μέχρι 
του ποσού των 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

5. Κάθε άλλη διοικητική πράξη ή απόφαση αρμοδιό-
τητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Του-
ρισμού, πλην αυτών που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται 
με την παρούσα σε άλλα όργανα ή ανήκει εκ του Νόμου 
σε άλλα όργανα.

6. Αποφάσεις του άρθρου 3 παρ. Β1 της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης με α.π. 22212/2008,(2267/Β’), όπως 
ισχύει σήμερα, περί έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία 
ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης 
(Δ.Χ.Τ.Λ.) ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

7. Κάθε διοικητική πράξη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
13 του ν. 4377/1929, όπως η παροχή γνώμης για την ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων Δήμων ή Κοινοτήτων 
ή νομικών ή φυσικών προσώπων και πηγών ύδατος, η 

υποβολή πρότασης για την παραχώρηση δημόσιου κτή-
ματος και η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη δυνατότη-
τα χρησιμοποιήσεως κτημάτων του Δημοσίου ή Μονών.

8. Την κύρωση πρακτικών/αποφάσεων της σύμφωνα 
με τη διάταξη του στοιχείου δ' της παρ.6 του άρθρου 4 
του ν. 3270/2004 λειτουργούσας επιτροπής.

9. Αποφάσεις συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων 
Ελέγχου προς διαπίστωση της συνδρομής των υποχρε-
ωτικών όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση του 
Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα 
καθώς και αποφάσεων χορήγησης του εν λόγω Ειδικού 
Σήματος.

10. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που αφορούν στη 
δημιουργία και υλοποίηση Δορυφόρου Λογαριασμού 
Τουρισμού και στο Παρατηρητήριο Τουρισμού.

Άρθρο 3
Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Έγγραφα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Δι-
ευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέματα 
αρμοδιότητάς του.

3. Αποφάσεις περικοπής αποδοχών για συμμετοχή σε 
απεργία του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργεί-
ου Τουρισμού.

4. Αποφάσεις για εγκατάσταση νέων κύριων τηλε-
φωνικών συνδέσεων στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Τουρισμού.

5. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών και λοιπών αδει-
ών, πλην αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους των Δι-
ευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων και Αυτοτελών Οργανικών 
Μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενι-
κής Διεύθυνσης.

6. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτε-
ρικό και στο εξωτερικό του διοικητικού και εκπαιδευ-
τικού προσωπικού μέχρι του επιπέδου Προϊσταμένου 
Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Τουρισμού.

7. Αποφάσεις χορήγησης άδειας για συμμετοχή σε 
σεμινάρια και συνέδρια στο διοικητικό και εκπαιδευτι-
κό προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού πλην αυτών 
που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε 
άλλα όργανα.

8. Διοικητικές πράξεις και λοιπά έγγραφα αρμοδιότη-
τας του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανά-
γκης (ΠΣΕΑ).

9. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για διαχείριση 
των δαπανών κίνησης και συντήρησης των κρατικών 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Υπουργείου Τουρισμού.

10. Ερωτήματα και απαντήσεις προς υπηρεσίες του 
Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

11. Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε όλες τις πε-
ριπτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητας της 
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Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών.

12. Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό επί αιτημάτων και 
αναφορών σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσι-
ακών οργάνων επί θεμάτων αρμοδιότητας των υπηρε-
σιακών μονάδων στις οποίες προΐσταται.

13. Εγκυκλίους και οδηγίες επί θεμάτων αρμοδιότητας 
των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 4
Στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής

1. Έγγραφα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Δι-
ευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Του-
ριστικής Πολιτικής.

2. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέματα 
αρμοδιότητάς του.

3. Ερωτήματα και απαντήσεις προς υπηρεσίες του Δη-
μοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Τουριστικής Πολιτικής.

4. Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε όλες τις περι-
πτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητας της Γενι-
κής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής πλην αυτών που 
η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

5. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών και λοιπών αδει-
ών, πλην αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους των Δι-
ευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης.

6. Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό επί αιτημάτων και 
αναφορών πολιτών σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις 
υπηρεσιακών οργάνων επί θεμάτων αρμοδιότητας των 
υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες προΐσταται.

7. Εγκυκλίους και οδηγίες επί θεμάτων αρμοδιότητας 
των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Του-
ριστικής Πολιτικής.

Άρθρο 5 
Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού

1. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέματα 
αρμοδιότητάς του.

2. Υπογραφή Πρωτοκόλλων Ορκωμοσίας και βεβαι-
ώσεων Ανάληψης Υπηρεσίας για το προσωπικό του 
Υπουργείου Τουρισμού.

3. Έγγραφα με τα οποία γίνεται ανακοίνωση ή κοινο-
ποίηση αποφάσεων ή εγκυκλίων.

4. Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Εντολές για δημοσίευση στον ημερήσιο και περι-
οδικό τύπο.

6. Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και τις βε-
βαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας του προσωπικού 
του Υπουργείου Τουρισμού.

7. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για 
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του 
Υπουργείου Τουρισμού, εξαιρουμένων των ερωτημάτων 
για επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

8. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για 
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του 
Υπουργείου Τουρισμού, εξαιρουμένων των ερωτημάτων 
για επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

9. Παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα 
αρμοδιότητάς του κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του 
ν. 1599/1986.

10. Αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών κα-
θώς και αδειών κύησης και λοχείας στο πάσης φύσεως 
προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

11. Αποφάσεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και 
βαθμολογικής κατάταξης στο πάσης φύσεως προσωπικό 
του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και στους διορισθέ-
ντες μετακλητούς υπαλλήλους με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22-4-2005).

12. Πράξεις προαγωγής των υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Τουρισμού.

13. Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύ-
ρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

14. Σύναψη συμβάσεων πρόσληψης του με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διοικητικού 
και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Ξεναγών.

15. Αποφάσεις αναγγελίας προσλήψεων - απολύσε-
ων του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των 
Σχολών Ξεναγών.

Άρθρο 6 
Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Βεβαιώσεις αποδοχών, καταβολής τρίμηνων αποδο-
χών, παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφο-
ρών, κατάθεσης διπλοτύπων είσπραξης, καθορισμού 
ύψους αποζημιώσεων του π.δ. 410/1988 και εφάπαξ του 
ν. 103/1975.

2. Έγγραφη ενημέρωση για επιστροφή ποσών αχρε-
ωστήτως εισπραχθέντων από μισθοδοσία, παραγγελία 
επίδοσης εγγράφων με δικαστικό επιμελητή, χρηματικοί 
κατάλογοι και τριπλότυπες περιληπτικές καταστάσεις 
βεβαίωσης οφειλών.

3. Έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας.
4. Έγγραφα για την αναζήτηση από τα ασφαλιστικά 

ταμεία των εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που 
έχουν αποδοθεί αχρεωστήτως.

5. Έγγραφη ή ηλεκτρονική διαβίβαση καταστάσεων 
εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και καταστάσεων δα-
νείων.

6. Καταστάσεις παρακράτησης αποδοχών λόγω συμ-
μετοχής σε απεργία.

7. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέματα 
αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 7
Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Αποφάσεις αναβολής πρακτικής άσκησης σπου-
δαστών των Α.Σ.Τ.Ε.(περ.17 κεφ. Β' της υπ' αριθμ. 4010/
06-06-2006 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 919/Β/
17-7-2006).
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2. Αποφάσεις τοποθετήσεων σε ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών και 
καταρτιζόμενων (περ. 1 κεφ. Β' της υπ' αριθμ. 4010/
06-06-2006 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 919/Β/
17-07-2006).

3. Αποφάσεις επιβολής της κύρωσης «διακοπής της 
κατάρτισης από ένα έως τρία εξάμηνα» σε καταρτιζό-
μενους των Ι.Ε.Κ. λόγω μη προσήκουσας συμπεριφοράς) 
παρ. 7δ άρ. 19 της υπ' αριθμ. 12315/30-10-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β/7-11-2007).

4. Αποφάσεις έγκρισης πραγματοποίησης των πολυ-
ήμερων εκπαιδευτικών επισκέψεων - εκδρομών των 
καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. (παρ. 6 άρ.21 της υπ'αριθμ. 
12315/30-10-2007 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 
2156/Β'/7-11-2007).

5. Αποφάσεις έγκρισης πολυήμερων εκπαιδευτικών 
εκδρομών άνω των τριών (3) ημερών στο εσωτερικό ή 
στο εξωτερικό των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε. (παρ. 3 άρ. 
26 της υπ' αριθμ. 5981/29-11-2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β'/11-12-2007).

Άρθρο 8
Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

1. Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτημάτων και ανα-
φορών πολιτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

2. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέματα 
αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 9 
Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

1. Αποφάσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας 
στα κύρια και μη κύρια Τουριστικά καταλύματα της καθ' 
ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητάς τους.

2. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό των υπαλλήλων και των προϊσταμένων 
επιπέδου Τμήματος των Π.Υ.Τ.

3. Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλ-
λήλων της Υπηρεσίας τους στη Διεύθυνση Διοικητικού 
του Υπουργείου Τουρισμού.

4. Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 
λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους.

5. Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 
λειτουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, κολυμβητικών δεξαμενών και παιδότοπων εντός 
κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους.

6. Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουρι-
στικού λεωφορείου.

7. Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουρι-
στικού τρένου σε ειδική διαδρομή.

8. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και 
μέτρων στις επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων τουρι-
στικών καταλυμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

9. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και 
μέτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής αρ-
μοδιότητάς τους.

10. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μέ-
τρων σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος κο-
λυμβητικές δεξαμενές και παιδότοπους που λειτουργούν 
εντός κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

11. Αποφάσεις σφράγισης κύριων και μη κύριων του-
ριστικών καταλυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων, κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κολυμβητικών 
δεξαμενών και παιδότοπων εντός κύριων και μη κύριων 
τουριστικών καταλυμάτων.

12. Αποφάσεις βεβαίωσης μη καταβληθέντων προ-
στίμων στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

13. Γνωματεύσεις για την ίδρυση οχλουσών επιχειρή-
σεων πλησίον κύριων και μη κύριων τουριστικών κα-
ταλυμάτων.

14. Γνωμοδοτήσεις για την έκδοση Μελετών Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων και Υπαγωγή σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπου απαιτείται από την 
κείμενη νομοθεσία, για έργα και δραστηριότητες της 
αρμοδιότητάς τους.

15. Βεβαιώσεις διακοπής εργασιών τουριστικών επι-
χειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων 
κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους.

16. Αποφάσεις συγκρότησης κλιμακίων ελέγχου του-
ριστικών καταλυμάτων και τουριστικών επιχειρήσεων 
της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

17. Αποφάσεις συγκρότησης κλιμακίων σφράγισης 
τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων 
και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμο-
διότητάς τους.

18. Εκθέσεις απόψεων σε περιπτώσεις δικαστικών υπο-
θέσεων για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

19. Βεβαιώσεις και γενικά έγγραφες απαντήσεις σε 
αιτήματα πολιτών για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

20. Έκδοση διοικητικών πράξεων (όπως έγκριση 
αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας, έγκριση αντικα-
τάστασης ΔΧΤΛ, ανάκληση άδειας κυκλοφορίας, ετήσιος 
έλεγχος ΔΧΤΛ κ.λπ.) που αφορούν στα ειδικά τουριστικά 
λεωφορεία δημόσιας χρήσης πέραν της έγκρισης θέ-
σης σε κυκλοφορία και προβλέπονται στον ν. 711/1977, 
(284/Α’), όπως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα στα άρ-
θρα 5,6,7,8,9 και 15 αυτού.

21. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων 
του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Α-48191/3257/31.7.2000, 
(1026/Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικές προ-
διαγραφές τουριστικών τρένων, προϋποθέσεις έγκρισης 
τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεω-
γραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δι-
καιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια», 
όπως ισχύει.

22. Βεβαιώσεις συνδρομής άσκησης δραστηριότη-
τας εκμίσθωσης Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) με 
οδηγό κατ' εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 
15732/13-11-2012 (3053/Β').
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23. Αποφάσεις του άρθρου 2 του ν. 393/1976, (199/Α') 
περί έγκρισης διακριτικών τίτλων τουριστικών γραφείων 
και καταχώρισης των συμφωνιών για τη μεταβίβαση αυτών.

24. Παροχή σύμφωνης γνώμης για το ωράριο λειτουρ-
γίας των καταστημάτων τις Κυριακές και αργίες όπως 
προβλέπεται σχετικά στην παρ. 1 του άρθρου 42 του 
ν. 1892/1990, (101/Α'), όπως ισχύει.

25. Έκδοση βεβαίωσης για έγκριση εργασίας αλλοδα-
πού ως αρχηγού οργανωμένων ομάδων (tour leader), 
σύμφωνα με το άρθρο 18 περ. στ' του ν. 4251/2014, 
(80/Α').

26. Αποφάσεις υπαγωγής ξενοδοχειακών μονάδων και 
γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων στις διατάξεις του 
ν. 1652/1986, (167/Α') για τη χρονομεριστική μίσθωση 
και η ανάκληση της απόφασης αυτής (άρθρα 1 παρ.1 και 
6 παρ. 1 του ν. 1652/1986).

27. Έλεγχος και παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης (άρθρο 4 παρ. 
1 του ν. 1652/1986 και άρθρο 10 παρ.2 της απόφασης 
Α 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987, (719/Β'), του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας) καθώς και θεώρηση των βιβλίων 
καταχώρισης των συμβάσεων αυτών (άρθρο 3 παρ. 4 
της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης).

28. Παροχή αιτιολογημένης γνώμης για τον καθορι-
σμό λατομικών περιοχών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. τελευταίο 
ν. 1428/1984, (43/Α'), όπως ισχύει).

29. Παροχή αιτιολογημένης γνώμης για την εκμί-
σθωση δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών ή για τη 
χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών, 
υλικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων (άρθρο 
10 παρ. 3 ν. 1428/1984 και άρθρο 4 παρ. 2 ν. 669/1977, 
(241/Α'), καθώς επίσης η πρόταση για την ανάκληση της 
άδειας εκμετάλλευσης ή για την καταγγελία της σύμβα-
σης μίσθωσης λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 11 
ν. 1428/1984, όπως ισχύει).

30. Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο σύνταξης Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 2 
ν. 1337/1983, (33/Α'), όπως ισχύει.

31. Εγκρίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των 
άρθρων 2 και 5 του π.δ. 33/1979, «περί τουριστικών κα-
ταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων».

Άρθρο 10
Στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας στο με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

2. Σύναψη συμβάσεων πρόσληψης του με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διοικητικού 
και εκπαιδευτικού προσωπικού.

3. Αποφάσεις αναγγελίας προσλήψεων - απολύσεων 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

4. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό των υπαλλήλων των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

5. Βεβαιώσεις ωρών απασχόλησης εκπαιδευτικών ανά 
μήνα και εκπαιδευτική περίοδο.

Άρθρο 11
Στους Προϊσταμένους των Σχολών Ξεναγών

1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας στο με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

2. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό των υπαλλήλων της Σχολής Ξεναγών.

3. Βεβαιώσεις ωρών απασχόλησης εκπαιδευτικών ανά 
μήνα και εκπαιδευτική περίοδο.

Άρθρο 12
1. Η Υπουργός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα υπο-

γραφής όλων των ανωτέρω.
2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  
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*02041592911170012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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




