
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6464/Β1/1500 
3η τροποποίηση της υπό στοιχεία 6269/1895 

A1/28-11-2017 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑ-

ΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ”» (Β΄ 4159). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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

ση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

4. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156).

5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/2017 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 διατάξεις» (Α΄ 265), και 
ειδικότερα τα άρθρα 28 και 51.

6. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

7. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13-06-2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/
ΕΥΘΥ/615/24-6-2015 υπουργικής απόφασης “Αναδι-
άρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοι-
χεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής 
απόφασης” (Β΄ 1248)» (Β΄ 2064).

8. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-
2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε-
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1080/2006.

11. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014, 
Τμήμα ΙΙ, 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) 1291/2013 και (ΕΕ) 1316/2013 για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 
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Ένωσης και ότι για τον 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 υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ 1217/2015 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώ-
σεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρα-
νόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγ-
χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).

16. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπα-
νών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ», 
[Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 (Β΄ 2573)]» 
(Β΄ 2857).

17. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β΄ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 (Β΄ 1822) 
υπουργική απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότη-
τας δαπανών για τα  προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020, - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγ-
χρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων”» (Β΄ 5968).

18. Τo 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 τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως 
αυτή ισχύει.

20. Την υπ’ αρ. 6217/1882/24-11-2017 απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση 
του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση «Σύσταση Ταμείου 
Υποδομών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρί-
νονται τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας 
αξιολόγησης και την τροποποίηση αυτής με την υπό 
στοιχεία 6362/2076 A1/23-11-2020 απόφαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

21. Την απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής για 
το Ταμείο Υποδομών κατά την 9η συνεδρίασή της στις 
16-7-2020.

22. Την υπό στοιχεία 6269/1895 A1/28-11-2017 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακείου με την επωνυμία 

“ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ”», (Β΄ 4159) όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία 5776/Β1/1190/03-10-2019 (Β΄ 3828) 
και 5418/Β1/1268/8-10-2020 (Β΄ 4521) αποφάσεις του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ισχύει.

23. Την υπό στοιχεία 6942/1958/Α2/20-12-2017 από-
φαση ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Υποδο-
μών» με κωδ. ΟΠΣ 5016109 στο ΕΠΑνΕΚ.

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλί-
ου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)  
1301/2013 και (ΕΕ) 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρή-
ση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης 
της COVID-19.

25. Τα κείμενα του Προσωρινού Πλαισίου, όπως εγκρί-
θηκε στις 19 Μαρτίου 2020 [C(2020) 1863], και των τρο-
ποποιήσεων του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, 
C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, της C(2020) 4509 της 
29ης Ιουνίου 2020 και C(2020) 7127 της 13ης Οκτωβρί-
ου 2020, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, Προσωρινό Πλαίσιο για την λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονο-
μία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19 (ενοποιημένο κείμενο).

26. To υπό στοιχεία SA.58368(2020/N) εγκεκριμένο 
Καθεστώς της ΕΕ, όπως εκάστοτε ισχύει.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Το άρθρο  1 της υπό στοιχεία 6269/1895 A1/ 

28-11-2017 (Β΄  4159) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«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 μεσαί-
ων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του 
περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργει-
ακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα 
μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες 
ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλη-
σης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. 
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Επιπλέον, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου (C(2020) 
7127, 13-10-2020), μέχρι την 30-6-2021, το Ταμείο δύ-
ναται να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφο-
ρών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από 
την πανδημία COVID-19. Ο προγραμματισμός του νέου 
Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της 
πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ).

3. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων 
μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη 
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.

- Θεματικός Στόχος 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού 
τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).

4. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα 
Χρηματοδοτικά Μέσα, για την επιλογή των οποίων λαμβά-
νεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιή-
θηκε για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών 
Μέσων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια 
υπό την μορφή δανείων, ή/και λοιπών χρηματοοικονομικών 
προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του.

5. Κατά την επιλογή των Χρηματοδοτικών Μέσων 
διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμ-
βατότητα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 
και το υπό στοιχεία SA.58368(2020/N) εγκεκριμένο κα-
θεστώς της ΕΕ.».

2. Το άρθρο  2 της υπό στοιχεία 6269/1895 A1/
28-11-2017 (Β΄ 4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«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 τετρακο-
σίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) ευρώ κατά 
τα οριζόμενα στις παρ. 1(β), 2 και 6 του άρθρου 38 του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 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 50.000.000€ οι οποίοι θα προ-
έρθουν 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 Ταμεί-
ου Υποδομών» στο ΕΠΑνΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης της παρ. 7 του άρθρου 38 του Κανο-
νισμού (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 Μακε-
δονία και Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσα-
λία, Δυτική Ελλάδα)

100.098.469

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

42.580.189

Σε πιο αναπτυγμένες
Περιφέρειες (Αττική) 41.289.644

Στις Περιφέρειες μετάβασης 
(Στερεά Ελλάδα) 9.219.571

Σε πιο αναπτυγμένες
Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο) 6.812.126

200.000.000

Η κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται 
να μεταβάλλεται ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 
Ταμείου, διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης σε νεώτερες εκδόσεις αυ-
τής, 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 χρηματοδό-
τησης των τελικών αποδεκτών και τον 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 adhoc 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 Ελλάδας επ΄ ονόματι της ΕΤΕπ και για λογαριασμό 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).
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8. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή 
των Χρηματοδοτικών Μέσων, καθορίζονται από τα άρ-
θρα 43-45 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και εξειδικεύ-
ονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας απόφα-
σης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου 
και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.».

3. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις 
της υπό στοιχεία 6269/1895A1/28-11-2017 (Β΄ 4159) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία 5776/Β1/1190/03-10-2019 (Β΄  3828) και  5418/
Β1/1268/08-10-2020 (Β΄ 4528) αποφάσεις.

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02052603011200004*




