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ΘΕΜΑ: Κλείσιμο Πράξεων & Παραλαβή των υποέργων ενεργειακών επενδύσεων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 
(Α΄& Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄& Β΄Προκήρυξη) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 
2000-2006 που εμπίπτουν στις ρυθμιζόμενες κατηγορίες. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν. 
1943/1991 (ΦΕΚ Α’ 50/1991), καθώς και το άρθρο 29Α του ίδιου νόμου που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154/1992) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38/1997), όπως κωδικοποιήθηκαν 
και ισχύουν με το ΠΔ 63/2005 «Κώδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005). 

2. Το ΠΔ 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και 
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α’ 168/16.06.1989), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ΠΔ 191/96 (ΦΕΚ Α’ 154/10.07.1996) σε συνδυασμό με το ΠΔ 27/96 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 
122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 85/2004). 

3. Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α’ 2/08.01.2009). 

4. Την με Α.Π. οικ. 176/27.09.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης "Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
421/03.10.2007). 

5. Την με Α.Π. Δ15/Α/Φ19/οικ.23972/4-12-2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών, στους 
Προϊστάμενους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ενέργειας, καθώς και της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και 
Αποθήκευσης Καυσίμων και των τμημάτων αυτής του δικαιώματος Υπογραφής ”Με 
εντολή Υπουργού”» (ΦΕΚ Β’ 2362/13.12.2007), όπως συμπληρώθηκε με την με Α.Π. 
Δ15/Α/Φ19/207931/30433/16.12.08 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2630/29.12.2008).  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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6. Το Ν.2860/00 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 251/14.11.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

7. Την με αριθμό C (2001) 550/14.03.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) στο 
πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Ε (2004) 5484/21.12.2004 
και Ε (2005)5832/20.12.2005 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ. 

8. Το Συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. To άρθρο 28 περ.α του Ν. 2081/1992 «Επιμελητήρια, Οργανώσεις εμπόρων κλπ 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 154/1992) με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικές με την εκτέλεση Κοινοτικών 
Προγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2438/1996 «Περί 
κυρώσεως της από 7ης Μαϊου 1996 Συμβάσεως ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
211/29.08.1996). 

10. Την ΚΥΑ Δ13/Φ5.27/18038/2000 Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την 
Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΦΕΚ Β’ 1502/08.12.2000), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις με Α.Π. 4927/2002 (ΦΕΚ Β’ 444/10.04.2002), 
Δ13/Φ5.27/22018/2003 (ΦΕΚ Β’ 1814/05.12.2003), 10590/2010Δ/Φ.03/2007 (ΦΕΚ Β’ 
1909/14.09.2007) και 3124/695Δ/Φ.03/2008 (ΦΕΚ Β’ 557/31.03.2008) Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις. 

11. Το ΠΔ 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής 
προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται 
στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του 
ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α’ 
77/08.05.1996). 

12. Το Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης Ν 323/2001 «Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για 
επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας», το οποίο εγκρίθηκε με την Α.Π. C(2002) 232/18.02.2002 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το καθεστώς  Ν 428/2004 «Αύξηση του προϋπολογισμού 
του καθεστώτος ενίσχυσης για εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (Ν 323/2001)», το οποίο εγκρίθηκε με την με Α.Π. C(2004) 
4558/18.11.2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

13. Το Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης Ν 92/2004 «Επιδεικτικά έργα καινοτόμων 
ενεργειακών τεχνολογιών», το οποίο εγκρίθηκε με την με Α.Π. C(2004) 
3186/11.08.2004 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

14. Το Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης Ν 724/2002 «Καινοτόμα ενεργειακά σχέδια για τα 
ελληνικά νησιά», το οποίο εγκρίθηκε με την Α.Π. C(2003)1651fin/27.05.2003 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις 
προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EE L10, 13/1/2001, σ.33).  

16. Τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (EE L 124/20.05.2003) 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

17. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1636/19.12.2001, σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της 
Εφαρμογής δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” 2000-
2006  με χωρική αρμοδιότητα: Περιφέρειες Αττικής Β. & Ν. Αιγαίου. (Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/04.07.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

18. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1634/19.12.01, σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της εφαρμογής 
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Ανταγωνιστικότητα” 2000- 2006 με 
χωρική αρμοδιότητα Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων 
Νήσων. (Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/04.07.01), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

19. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1635/19.12.01, σε Ενδιάμεσο φορέα Διαχείρισης της εφαρμογής 
Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” 2000-2006 με 
χωρική αρμοδιότητα: Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. (Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/04.07.01), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

20. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1632/19.12.01, σε  Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την   
εφαρμογή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Ανταγωνιστικότητα”  2000-
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2006 με χωρική αρμοδιότητα: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης. 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/04.07.01), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

21. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1719/31.12.01, σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της 
Εφαρμογής δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” 2000-
2006 με χωρική Αρμοδιότητα: Στερεά Ελλάδα. (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Α.Π. 298/04.0701), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

22. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1707/28.12.01, σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της εφαρμογής 
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” 2000-2006 με 
χωρική αρμοδιότητα: Περιφέρεια Θεσσαλίας. (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Α.Π. 298/04.07.01), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

23. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1633/19.12.01, σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” 2000-2006 με χωρική 
αρμοδιότητα:  Περιφέρεια Κρήτης. (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 
298/04.07.01), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

24. Τη Σύμβαση Ανάθεσης 1631/19.12.2001 σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της 
Εφαρμογής δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2000-
2006 για μεμονωμένες ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις σε αιολική ενέργεια στους 
νομούς Εύβοιας, Λακωνίας, Ν.Α. Αρκαδίας. (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Α.Π. 298/04.07.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

25. Την με Α.Π. 2291/Ε12 (2.1.3) 568/05.06.2002 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για 
την Ανταγωνιστικότητα σχετικά με την ανάθεση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης 
ΚΑΠΕ της εφαρμογής των ενισχύσεων επενδύσεων σε Αιολική Ενέργεια της Δράσης 
2.1.3 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με διασυνδεδεμένο σύστημα και στις 
περιφέρειες με μη διασυνδεδεμένο σύστημα για εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 
5 MW, και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων. 

26. Την με Α.Π. Φ90/12567/814/10.07.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: 
Έγκριση Οδηγού ενεργειακών Επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1  “Ενίσχυση 
Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ & ΕΞΕ” του Άξονα Προτεραιότητας 2: 
“Στήριξη  και ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ανταγωνιστικότητα” του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000 - 2006, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί 
και ισχύει με τις με Α.Π. Φ90/16852/1239/04.10.01, Φ90/2267/127/11.02.02, 
Φ90/16962/848/22.11.02, Φ90/24235/1542/31.12.03, Φ2.1.3/13821/1275/04.08.04, 
Φ2.1.3/13822/1276/04.08.04 και Φ2.1.3/18739/1630/22.10.04 Αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 

27. Την με Α.Π. Φ90/13066/671/05.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: 
«Έγκριση Οδηγού Ενεργειακών Επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση 
Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόμηση ενέργειας» του 
Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006», 
όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει με τις με Α.Π. 
Φ90/24235/1542/31.12.03, Φ2.1.3/13821/1275/04.08.04, 
Φ2.1.3/13822/1276/04.08.04 & Φ2.1.3/18739/1630/22.10.04 Αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 

28. Την με Α.Π. Φ90/13211/1203/23.07.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: 
Έγκριση μεθοδολογίας τροποποίησης ενταγμένων έργων στη Δράση 2.1.3 στο πλαίσιο 
του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και -
Εξοικονόμηση ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της 
Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 
του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

29. Τις με Α.Π.  Φ90/12571/815/11.07.2001 & Α.Π. Φ90.1/13071/675/06.09.2002 
Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 “Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα ΣΗΘ, ΑΠΕ και ΕΞΕ 
του Άξονα Προτεραιότητας 2 “Στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας” του 
ΕΠΑΝ - ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006 (Α’ Προκήρυξη & Β’ Προκήρυξη). 

30. Τις με Α.Π. Φ90.1/8479/449/05.06.2002, Φ90.1/11055/591/18.07.2002 
(Α΄Προκήρυξη), Φ90.1/4652/293/21.03.2003  (Β’ Προκήρυξη – Α’ Κύκλος), 
Φ90.1/18954/1134/24.10.2003 (Β’ Προκήρυξη– Β’ Κύκλος), 
Φ2.1.3/2782/196/16.02.2004 (Β’ Προκήρυξη – Γ’ Κύκλος) & 
Φ2.1.3/21131/1826/26.11.2004 (Β’ Προκήρυξη – Δ’ Κύκλος) Αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα: Έγκριση ένταξης έργων του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της 
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Δράσης 2.1.3  “Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ιδιωτικών 
επενδύσεων του ΕΠΑΝ-ΚΠΣΙΙΙ 2000-2006”, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 
Φ90.1/11057/593/18.07.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

31. Την με Α.Π. Φ2.1.3/25747/1652/27.12.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2.1.3: «Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση 
μεμονωμένων ιδιωτικών επενδύσεων» του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε 
Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας» του Άξονα 
Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

32. Tην με Α.Π. Φ3.1.1/11977/895/27.06.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: "Έγκριση οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων 
Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών», στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: «Εφαρμογή 
επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών» - Μέτρο 3.1 «Προώθηση επιχειρηματικής 
αριστείας στον τομέα ενέργειας» - Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προώθηση 
επιχειρηματικής αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006’’. 

33. Tην με Α.Π. Φ3.1.1/12005/897/28.06.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: “Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: 
«Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών» - Μέτρο 3.1 «Προώθηση 
επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας» - Άξονας Προτεραιότητας 3: 
«Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006’’, καθώς και 
την με Α.Π. Φ3.1.1/18682/1513/6.10.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: “Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: 
«Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών» - Μέτρο 3.1 «Προώθηση 
επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας» - Άξονας Προτεραιότητας 3: 
«Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006’’. 

34. Την με Α.Π. Φ3.1.1/16050/1014/02.08.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Έγκριση ένταξης έργων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: «Εφαρμογή επιδεικτικών 
έργων καινοτόμων τεχνολογιών» - Μέτρο 3.1 «Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας 
στον τομέα ενέργειας» - Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προώθηση Επιχειρηματικής 
Αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ 
ΙΙΙ 2000-2006». 

35. Την με Α.Π. Φ3.1.1/25744/1649/27.12.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων και για 
την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: 
«Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών» - Μέτρο 3.1 «Προώθηση 
επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας» - Άξονας Προτεραιότητας 3: 
«Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006» 

36. Τις με Α.Π. Φ3.1.1/ 14282/651/29.06.07, Φ3.1.1/18679/928/13.09.07 & 
Φ3.1.1/21642/1064/31.10.07 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Παράταση 
της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 
3.1.1: «Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών» - Μέτρο 3.1 
«Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας» - Άξονας Προτεραιότητας 
3: «Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006». 

37. Την με Α.Π. Φ6.3.2/2958/220/18.02.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: “Έγκριση οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Ενίσχυση καινοτόμων 
ενεργειακών επενδύσεων στη νησιωτική χώρα», στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2: «Έργα 
προώθησης καινοτόμων λύσεων» - Μέτρο 6.3 «Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα 
νησιά και για τη προώθηση των ΑΠΕ» - Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια 
Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-
2006’’, καθώς και την με Α.Π. Φ6.3.2/8147/580/05.05.2005 Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα: ’’Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση 
καινοτόμων ενεργειακών επενδύσεων στη νησιωτική χώρα», και παράταση 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων. 

38. Τις με Α.Π. Φ6.3.2/9656/482/10.05.2006 και Φ6.3.2/25845/1657/28-12-2006 
Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση ένταξης έργων του ιδιωτικού 
τομέα στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2: «Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων» - Μέτρο 
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6.3: «Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά και για τη προώθηση των ΑΠΕ» - 
Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της 
Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006». 

39. Την με Α.Π. Φ6.3.2/24542/1508/08.12.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων και για 
την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2». 

40. Τις με Α.Π. Φ6.3.2/14281/653/29.06.07, Φ6.3.2/18680/929/13.09.07 & 
Φ6.3.2/21626/1063/31.10.07 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Παράταση 
της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων υλοποίησης των 
επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2: «Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων» - 
Μέτρο 6.3 «Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά και για τη προώθηση των ΑΠΕ» 
- Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της 
Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006» 

41. Την με Α.Π. Φ6.5/22213/1923/10.12.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής για την Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων, στο 
πλαίσιο του Μέτρου 6.5.: «Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό 
σύστημα της χώρας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού 
Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

42. Τις με Α.Π. Φ6.5.1α/16055/1015/02.08.2006 & Φ6.5.1α/24959/1559/13.12.06  
Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση ένταξης έργων του ιδιωτικού 
τομέα στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5: «Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο 
ενεργειακό σύστημα της χώρας» - Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού 
Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006». 

43. Την με Α.Π. Φ6.5.1α/25745/1650/27.12.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων και 
τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
έργων στο πλαίσιο της Δράσης 6.5.1: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής 
στο ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» (Διασυνδέσεις) του 
Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα 
της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια 
Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-
2006» 

44. Τις με Α.Π. Φ6.5.1α/14279/655/29.06.07, Φ6.5.1α/18677/926/13.09.08 & 
Φ6.5.1α/21624/1061/31.10.08 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: 
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων έργων στο 
πλαίσιο της Δράσης 6.5.1: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο 
ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» (Διασυνδέσεις) του Μέτρου 
6.5: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας 
– Εξοικονόμηση Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού 
Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006.    

45. Την με Α.Π. Φ6.5/14587/1150/28.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Έγκριση Οδηγού Ενεργειακών Επενδύσεων (Ιούλιος 2005), στο πλαίσιο του 
Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα 
της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6: 
«Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς 
Ενέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ 
ΙΙΙ 2000-2006, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει με την με Α.Π. 
Φ6.5/20064/1669/24.10.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

46. Την με Α.Π. Φ6.5/15749/1268/19.08.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ενεργειακών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του 
Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα 
της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6: 
«Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς 
Ενέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ 
ΙΙΙ 2000-2006. 
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47. Τις με Α.Π. Φ6.5.1β/21787/1279/31.10.2006 & Φ6.5.1β/25669/1632/22.12.2006  
Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Έγκριση ένταξης έργων στο πλαίσιο του 
Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα 
της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια 
Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-
2006. 

48. Την με Α.Π. Φ6.5.1β/25746/1651/27.12.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων και 
τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 6.5.1: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, 
Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» του 
Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα 
της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια 
Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-
2006. 

49. Τις με Α.Π. Φ6.5.1β/14280/654/29.06.07, Φ6.5.1β/18678/927/13.09.07 & 
Φ6.5.1β/21625/1062/31.10.07 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: 
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο 
της Δράσης 6.5.1: «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό 
σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» του Μέτρου 6.5: «Προώθηση 
συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση 
Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και 
Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

50. Τις υπογραμμένες συμβάσεις ανάθεσης έργου μεταξύ Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
(στο εξής: ΕΦΔ) και ΤΑ (στο εξής Τ.Α.) στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων. 

51. Την με Α.Π. Φ 2.1.3/15475/606/23.06.08 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: 
«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
επενδύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄& Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 
(Α΄& Προκήρυξη) και 3.1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006». 

52. Την με Α.Π. Φ 2.1.3/29362/1429/04.12.08 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
των επενδύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄& Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 
6.5.1 (Α΄& Β΄Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

53. Την με Α.Π. Φ 2.1.3/6909/210/30.03.09 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: 
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων 
στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄& Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄& Β΄Προκήρυξη) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

54. Την με Α.Π. Φ 2.1.3/25058/1151/17.10.08 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα: «Έγκριση Μεθοδολογίας Τροποποίησης Ιδιωτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στο 
πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3, 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

55. Το Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/22.12.1999) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». 

56. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 

57. Τη με Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/οικ./8311/09.05.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα 
«Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 
655/17.05.2005), όπως ισχύει.  

58. Τη με Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.6296/29.03.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
θέμα «Κανονισμός Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος» (ΦΕΚ Β’ 
360/04.04.2001), όπως ισχύει. 

59. Το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
13/03.02.2006) και ιδίως το άρθρο 31 αυτού, καθώς και τις με Α.Π. 
14453/55006.03.2008/ (ΦΕΚ Β’ 437/13.03.2008) και 64603/2649/28.04.2009 (ΦΕΚ Β’ 
916/15.05.2009) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
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Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: 
«Παράταση της προθεσμίας της παρ. 19 του άρθρου 31 του Ν. 3431/2006». 

60. Την υπ’ αριθ. Ε(2009)1131/18.02.2009 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την τροποποίηση των αποφάσεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα 
αναφορικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των 
δαπανών στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου 1 καθώς 
και των κοινοτικών πρωτοβουλιών URBAN, Leader και EQUAL στην Ελλάδα. 

61. Το με Α.Π. 334/04.03.09 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα 
με το οποίο ενημερώνει σχετικά με την έγκριση από την Ε.Ε. της παράτασης των 
Αξόνων 1-7 του ΕΠΑΝ έως 30.06.2009 και θέτει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
παράτασης για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  των 
επενδύσεων στους Τελικούς Αποδέκτες.  

62. Το με Α.Π. Φ2.1.3/5661/188/17.03.2009 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης 
προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄& 
Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄& Β΄Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

63. Το με Α.Π. 3565/2.1.3/6.5.1/3.1.1/1048/30.03.2009 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα: 
«Παράταση ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδύσεων στο πλαίσιο των 
Δράσεων 2.1.3, 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 του ΕΠΑΝ». 

64. Την υπ’ αριθ. COM(2006)3424/01.08.2006 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κλείσιμο των 
παρεμβάσεων (2000-2006) των Διαρθρωτικών Ταμείων». 

65. Το με Α.Π. 15585/ΕΥΣ 2053/04.04.2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Οδηγίες για τη διαχείριση των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα έτη 2007-2008, έκδοση 1». 

66. Το με Α.Π. 17205/ΕΥΣ 2512/01.04.2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Οδηγίες για τη 
διαδικασία μετάβασης από την προγραμματική περίοδο 200-2006 (Γ΄ΚΠΣ) στην 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ)». 

67. Το με ΑΠ 4170/2.1.3/1179/13.04.09 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Κλείσιμο 
Πράξεων – Παραλαβή Υποέργων». 

68. Το με Α.Π. 5765/Ε14/1687/21.05.2009 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ σχετικά με τη νομική 
δέσμευση των ΕΦΔ για την παραλαβή και τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων 
συγκεκριμένου αριθμού επενδύσεων μετά τις 31.12.2009. 

69. Την ανάγκη για την πρόβλεψη του χειρισμού σχετικά με το ομαλό κλείσιμο και την 
παραλαβή σειράς υποέργων ενεργειακών επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανωτέρω Δράσεων. 

70. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
Ο χειρισμός σχετικά με το κλείσιμο και την παραλαβή των υποέργων ενεργειακών 
επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανωτέρω Δράσεων 
που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
διαδικασίες με πρωτοβουλία και εισήγηση του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (στο 
εξής: ΕΦΔ). 
 
1. Επενδύσεις για τις οποίες εκκρεμεί η έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή/και 
του οικονομικού αντικειμένου λόγω του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης ή/και η διαδικασία έγκρισης 
τροποποιημένων περιβαλλοντικών όρων  
 
Εφόσον ο Τελικός Αποδέκτης (στο εξής: ΤΑ) υποβάλλει έως τις 15.06.2009 την 
τροποποιημένη άδεια εγκατάστασης ή/και ΕΠΟ, προωθείται αμέσως η διαδικασία έγκρισης της 
τροποποίησης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου του έργου, και 
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πραγματοποιείται η αποπληρωμή της δημόσιας επιχορήγησης για το ποσό που πιστοποιείται 
από τον ΕΦΔ. 
 
Κατά τα λοιπά, ως προς τη διενέργεια της τελικής ενεργειακής επιθεώρησης και της έκδοσης 
της άδειας λειτουργίας και εφόσον συντρέχει λόγος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες 
των παραγράφων 2, 3 ή 4.  
 
Εάν ως τις 15.06.2009 δεν υποβληθεί η τροποποιημένη άδεια εγκατάστασης ή/και ΕΠΟ, το 
έργο απεντάσσεται από το ΕΠΑΝ και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση 
μεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ. 
 
2. Επενδύσεις στις οποίες, αν και θα έχει γίνει έκδοση της απαιτούμενης άδειας 
λειτουργίας έως 30.06.2009, δεν μπορεί να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής 
έως την ως άνω ημερομηνία λόγω του ότι δε θα έχει πραγματοποιηθεί έως τότε η 
τελική ενεργειακή επιθεώρηση.  
 
Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο εμπίπτει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, προκειμένου τούτο να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση εντός προθεσμίας που τίθεται από τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραμμένο από 
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με το οποίο να βεβαιώνει τη συμφωνία του για την υπαγωγή της 
επένδυσής του στην παρούσα απόφαση. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρμόζεται η οικεία σύμβαση μεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ. 
 
Β) Αποπληρωμή από τον ΕΦΔ της δημόσιας επιχορήγησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί 
από τον ΕΦΔ με ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με 
ποσοστό 20% της δημόσιας επιχορήγησης (στο εξής: εγγυητική επιστολή αποπληρωμής του 
20%). 
 
Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωμής Έργου από το ΕΠΑΝ», σύμφωνα με 
πρότυπο που θα εγκρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  
 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής Παραλαβής από τον ΕΦΔ και 
παρακρατείται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται μόνον εφόσον έχει οπωσδήποτε διενεργηθεί 
ενεργειακή επιθεώρηση και έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί ο ενεργειακός στόχος του 
έργου.  
 
Αν από την ενεργειακή επιθεώρηση προκύπτει ότι: 
α) η αρνητική απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση του 20%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται 
την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής του 20%, 
β) η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20% και μικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης μείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως την επιπλέον 
διαφορά που του έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά 
στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής του 20% και στην 
αναζήτηση των τόκων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 40%, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης και ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει εντόκως από την ημέρα εκταμίευσης 
το ποσό της αποπληρωμής που του έχει καταβληθεί το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της 
δημόσιας επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής του 20% και στην αναζήτηση των τόκων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Επισημαίνεται ότι: 

 Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν μπορεί να γίνει αργότερα από τις 30.04.2010. 
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 Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτηθεί τη διόρθωση της σημειωθείσας 
απόκλισης με διενέργεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός του παραπάνω 
χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.04.2010. 

 
3. Επενδύσεις στις οποίες, αν και θα έχει πραγματοποιηθεί η τελική ενεργειακή 
επιθεώρηση έως 30.06.2009, δεν μπορεί να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής 
έως την ως άνω ημερομηνία λόγω του ότι δε θα έχει γίνει έως τότε η έκδοση της 
απαιτούμενης άδειας λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί από τον 
ΤΑ η σχετική αίτηση προς τις αρμόδιες αρχές έως 24.06.2009.  
 
Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο εμπίπτει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, προκειμένου τούτο να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση εντός προθεσμίας που τίθεται από τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραμμένο από 
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με το οποίο να βεβαιώνει τη συμφωνία του για την υπαγωγή της 
επένδυσής του στην παρούσα απόφαση και υποβολή στον ΕΦΔ αντιγράφου της αίτησης προς 
τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας λειτουργίας έως τις 24.06.2009. Εάν ο ΤΑ 
αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρμόζεται η οικεία σύμβαση 
μεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ. 
 
Β) Αποπληρωμή από τον ΕΦΔ της δημόσιας επιχορήγησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί 
από τον ΕΦΔ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελικής ενεργειακής επιθεώρησης με 
ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής επιστολής (στο εξής: εγγυητική 
επιστολή αποπληρωμής).  
 
Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωμής Έργου από το ΕΠΑΝ», σύμφωνα με 
πρότυπο που θα εγκρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής Παραλαβής από τον ΕΦΔ και 
παρακρατείται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έως την έκδοση της απαιτούμενης 
άδειας λειτουργίας. 
 
Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται μόνον εφόσον έως τις 30.04.2010 έχει 
εκδοθεί η άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και η εγγυητική επιστολή αποπληρωμής. 
 
Σε περίπτωση μη έκδοσης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας έως 30.04.2010, το έργο 
απεντάσσεται, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται από τον ΤΑ 
εντόκως από την ημέρα εκταμίευσης το σύνολο της επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί. 
Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση του υπολειπόμενου ποσού και των τόκων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
 
 
4. Επενδύσεις στις οποίες δεν μπορεί να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής έως 
30.06.2009 λόγω του ότι δε θα έχει γίνει έως τότε η έκδοση της απαιτούμενης 
άδειας λειτουργίας ούτε θα έχει πραγματοποιηθεί η τελική ενεργειακή επιθεώρηση, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί από τον ΤΑ η σχετική αίτηση προς τις 
αρμόδιες αρχές έως 24.06.2009. 
 
 
Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο εμπίπτει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, προκειμένου τούτο να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση εντός προθεσμίας που τίθεται από τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραμμένο από 
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με το οποίο να βεβαιώνει τη συμφωνία του για την υπαγωγή της 
επένδυσής του στην παρούσα απόφαση και υποβολή στον ΕΦΔ αντιγράφου της αίτησης προς 
τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας λειτουργίας έως τις 24.06.2009. Εάν ο ΤΑ 
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αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρμόζεται η οικεία σύμβαση 
μεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ. 
 
Β) Αποπληρωμή από τον ΕΦΔ της δημόσιας επιχορήγησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί 
από τον ΕΦΔ με ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής.  
 
Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωμής Έργου από το ΕΠΑΝ», σύμφωνα με 
πρότυπο που θα εγκρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής Παραλαβής από τον ΕΦΔ και 
παρακρατείται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται μόνον εφόσον έως τις 30.04.2010 α) έχει 
διενεργηθεί τελική ενεργειακή επιθεώρηση και έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί ο 
ενεργειακός στόχος του έργου και β) έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.  
 
Στην περίπτωση αυτή, αν από την ενεργειακή επιθεώρηση προκύπτει ότι: 
 
α) η αρνητική απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση του 20%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται 
την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής, 
β) η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20% και μικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης μείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως την επιπλέον 
διαφορά που του έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά 
στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση των 
τόκων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 40%, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης και ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει εντόκως από την ημέρα εκταμίευσης 
το ποσό της αποπληρωμής που του έχει καταβληθεί το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της 
δημόσιας επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην 
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση των τόκων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
Επισημαίνεται ότι: 

 Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν μπορεί να γίνει αργότερα από τις 30.04.2010. 
 Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτηθεί τη διόρθωση της σημειωθείσας 

απόκλισης με διενέργεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός του παραπάνω 
χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.04.2010. 

 
Σε περίπτωση μη έκδοσης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας έως 30.04.2010, το έργο 
απεντάσσεται, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται από τον 
επενδυτή εντόκως από την ημέρα εκταμίευσης το σύνολο της επιχορήγησης που του έχει 
καταβληθεί. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση του υπολειπόμενου ποσού και των 
τόκων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
5. Επενδύσεις για τις οποίες δεν μπορεί να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής έως 
30.06.2009 λόγω του ότι δε θα έχει γίνει έως τότε η έκδοση της απαιτούμενης 
άδειας λειτουργίας ούτε θα έχει πραγματοποιηθεί η τελική ενεργειακή επιθεώρηση 
εξ αιτίας εμπλοκών των έργων διασύνδεσης που καθιστούν το έργο μη λειτουργικό 
εντός της επιλέξιμης περιόδου.  
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Τα έργα χαρακτηρίζονται ως μη λειτουργικά κατά το κλείσιμο της παρέμβασης και δίδεται 
στους Τελικούς Αποδέκτες η δυνατότητα –εφόσον το επιθυμούν - να ολοκληρώσουν το έργο 
της διασύνδεσης με χρηματοδότηση αυτού αποκλειστικά από ίδιους πόρους προκειμένου να 
διενεργηθεί τελική ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έως 
30.09.2012, με βάση τον Κανονισμό 1260/99, τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το 
κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) των Διαρθρωτικών Ταμείων [(Com(2006)3424/ 
01.08.2006 (Παράγραφος 6)], καθώς και τις Οδηγίες του ΥΠΟΙΟ για τη Διαχείριση των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα έτη 2007-2008, έκδοση 1 (ΑΠ 15585/ΕΥΣ2053/04/ 
04.2007. 
 
Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο εμπίπτει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, προκειμένου τούτο να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση εντός προθεσμίας που τίθεται από τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραμμένο από 
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με το οποίο να βεβαιώνει τη συμφωνία του για την υπαγωγή της 
επένδυσής του στην παρούσα απόφαση. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρμόζεται η οικεία σύμβαση μεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ. 
 
Β) Απένταξη του έργου της διασύνδεσης από την οικεία Δράση ή μείωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του κύριου έργου κατά το αντικείμενο και κόστος της διασύνδεσης, 
η οποία θα εγκρίνεται από τον ΕΦΔ. 
 
Γ) Αποπληρωμή από τον ΕΦΔ της δημόσιας επιχορήγησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί 
από τον ΕΦΔ με ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής. 
 
Δ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωμής Έργου από το ΕΠΑΝ», σύμφωνα με 
πρότυπο που θα εγκρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  
 
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται, πλην του βήματος Β, και για τις 
επενδύσεις στις οποίες το κύριο έργο είναι ενταγμένο σε κάποια από τις ανωτέρω Δράσεις 
αλλά δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ουδόλως το έργο της διασύνδεσης ή το τελευταίο έχει 
ήδη απενταχθεί.  
 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής Παραλαβής από τον ΕΦΔ και 
παρακρατείται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται μόνον εφόσον έως τις 30.09.2012 α) έχει 
διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση μετά τη διασύνδεση των έργων με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας και τη λειτουργία τους και εφόσον έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί ο ενεργειακός 
στόχος του έργου και β) έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας. 
 
Στην περίπτωση αυτή, αν από την ενεργειακή επιθεώρηση προκύπτει ότι: 
α) η αρνητική απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση του 20%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται 
την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής, 
β) η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20% και μικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης μείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως την επιπλέον 
διαφορά που του έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά 
στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση των 
τόκων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 40%, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης και ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει εντόκως από την ημέρα εκταμίευσης 
το ποσό της αποπληρωμής που του έχει καταβληθεί το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της 
δημόσιας επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην 
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση των τόκων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Επισημαίνεται ότι: 

 Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν μπορεί να γίνει αργότερα από τις 30.09.2012. 
 Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτηθεί τη διόρθωση της σημειωθείσας 

απόκλισης με διενέργεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός του παραπάνω 
χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.09.2012. 

 

Επιπλέον, αν έως τις 30.09.2012 δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, το έργο 
απεντάσσεται, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται από τον 
επενδυτή εντόκως από την ημέρα εκταμίευσης το σύνολο της επιχορήγησης που του έχει 
καταβληθεί. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση του υπολειπόμενου ποσού και των 
τόκων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
6. Επενδύσεις για τις οποίες δεν μπορεί να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής έως 
30.06.2009 λόγω του ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου ως 
προς τις εργασίες διασύνδεσης εξ αιτίας του ότι ο Διαχειριστής του 
Συστήματος/Δικτύου τις έχει τιμολογήσει με βάση το προϋπολογιστικό κόστος και 
όχι το απολογιστικό. 
 
 
Περίπτωση 1: Επενδύσεις στις οποίες το απολογιστικό κόστος θα έχει 
οριστικοποιηθεί από το Διαχειριστή του Συστήματος/Δικτύου έως 24.06.2009, θα 
έχει γίνει τελική ενεργειακή επιθεώρηση και θα έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας.  
 
Αποπληρωμή από τον ΕΦΔ της δημόσιας επιχορήγησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από 
τον ΕΦΔ με βάση το απολογιστικό κόστος, εφαρμοζόμενης της οικείας σύμβασης μεταξύ ΕΦΔ 
και ΤΑ. 
 
 
Περίπτωση 2: Επενδύσεις στις οποίες το απολογιστικό κόστος δε θα έχει 
οριστικοποιηθεί από το Διαχειριστή του Συστήματος/Δικτύου έως 24.06.2009.  
 
Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο εμπίπτει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, προκειμένου τούτο να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση εντός προθεσμίας που τίθεται από τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραμμένο από 
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με το οποίο να βεβαιώνει τη συμφωνία του για την υπαγωγή της 
επένδυσής του στην παρούσα απόφαση. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
που έθεσε ο ΕΦΔ, τότε απεντάσσεται το έργο της διασύνδεσης όταν είναι ενταγμένο 
αυτοτελώς στη Δράση 6.5.1Α και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή 
πραγματοποιείται μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κύριου έργου κατά 
το αντικείμενο και κόστος της διασύνδεσης, η οποία θα εγκρίνεται από τον ΕΦΔ. 
 
Β) Αποπληρωμή από τον ΕΦΔ της δημόσιας επιχορήγησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί 
από τον ΕΦΔ με βάση το προϋπολογιστικό κόστος διασύνδεσης με ταυτόχρονη παράδοση από 
τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής.  
 
Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωμής Έργου από το ΕΠΑΝ», σύμφωνα με 
πρότυπο που θα εγκρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής Παραλαβής από τον ΕΦΔ και 
παρακρατείται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και η εγγυητική επιστολή 
αποπληρωμής. 
 
Εάν μέχρι τις 30.04.2010 έχει εκδοθεί το απολογιστικό κόστος διασύνδεσης , τότε α) γίνεται 
συμψηφισμός με το προϋπολογιστικό κόστος με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η 
αποπληρωμή του έργου και, σε περίπτωση που το απολογιστικό είναι μικρότερο του 
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προϋπολογιστικού, επιστρέφεται στον ΤΑ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  και ο ΤΑ 
υποχρεούται στην επιστροφή της διαφοράς που του έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση μη 
επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής. Εάν από το συμψηφισμό δεν προκύπτει διαφορά υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, επιστρέφεται στον ΤΑ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και η εγγυητική 
επιστολή αποπληρωμής και β) εκδίδεται η Πράξη Οριστικής Παραλαβής του έργου.  
 
Κατά τα λοιπά, ως προς τη διενέργεια της τελικής ενεργειακής επιθεώρησης και της έκδοσης 
της άδειας λειτουργίας και εφόσον συντρέχει λόγος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες 
των παραγράφων 3, 4 ή 5.  
 
Εάν μέχρι τις 30.04.2010 δεν έχει εκδοθεί το απολογιστικό κόστος διασύνδεσης, το έργο 
της διασύνδεσης καθίσταται οριστικά μη επιλέξιμο και είτε απεντάσσεται αυτοτελώς όταν είναι 
ενταγμένο στη Δράση 6.5.1Α και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης είτε ο 
ΕΦΔ προχωρά σε μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου κατά το 
αντικείμενο και κόστος της διασύνδεσης (όταν είναι ενταγμένο μαζί με το κύριο έργο σε 
κάποια άλλη Δράση). Στην περίπτωση αυτή ο ΤΑ υποχρεούται στην επιστροφή εντόκως από 
την ημέρα εκταμίευσης του συνόλου της επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί για το 
κόστος της διασύνδεσης. Σε περίπτωση μη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην 
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση των τόκων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
7. Επενδύσεις για τις οποίες δεν μπορεί να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής έως 
30.06.2009 και δε θα έχει πραγματοποιηθεί έως τότε η τελική ενεργειακή 
επιθεώρηση λόγω του ότι η διαδικασία αδειοδότησής τους βρίσκεται σε εξέλιξη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13/03.02.2006).  
 
 
Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο εμπίπτει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, προκειμένου τούτο να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση εντός προθεσμίας που τίθεται από τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραμμένο από 
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με το οποίο να βεβαιώνει τη συμφωνία του για την υπαγωγή της 
επένδυσής του στην παρούσα απόφαση. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρμόζεται η οικεία σύμβαση μεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ. 
 
Β) Αποπληρωμή από τον ΕΦΔ της εγκεκριμένης δημόσιας επιχορήγησης με ταυτόχρονη 
παράδοση από τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής. 
 
Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωμής Έργου από το ΕΠΑΝ», σύμφωνα με 
πρότυπο που θα εγκρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑΕ.   
 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής Παραλαβής από τον ΕΦΔ και 
παρακρατείται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
Εάν έως τις 31.03.2010 ο ΤΑ προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες βάσει του Ν.3431/2006 
για το σύνολο ή μέρος των θέσεων της επένδυσης τότε (α) ο ΕΦΔ εγκρίνει τις τελικά 
αποδεκτές αδειοδοτημένες θέσεις και εκδίδει την Έκθεση Πιστοποίησης με την οριστική 
τεχνική και οικονομική πιστοποίηση αυτών (β) ο Τ.Α. θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως τη 
διαφορά που προκύπτει από το σύνολο της δημόσιας επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί 
και της δημόσιας επιχορήγησης που αναλογεί στις τελικά εγκεκριμένες από τον ΕΦΔ θέσεις 
και (γ) ο ΕΦΔ προχωρά στη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης για τον έλεγχο 
επίτευξης του ενεργειακού στόχου του έργου. 
 
Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται μόνον εφόσον έως τις 30.04.2010 έχει 
διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση και έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί ο ενεργειακός 
στόχος του έργου.  
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Αν από την ενεργειακή επιθεώρηση προκύπτει ότι: 
α) η αρνητική απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση του 20%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται 
την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής, 
β) η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20% και μικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης μείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως την επιπλέον 
διαφορά που έχει εισπράξει. Σε περίπτωση μη καταβολής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην 
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωμής και στην αναζήτηση των τόκων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει 
εντόκως από την ημέρα εκταμίευσης το ποσό της αποπληρωμής που έχει εισπράξει ή σε 
περίπτωση μη καταβολής ο ΕΦΔ προχωρά σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωμής ενώ καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
Επισημαίνεται ότι: 
 Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν μπορεί να γίνει αργότερα από τις 30.04.2010. 
 Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτηθεί τη διόρθωση της 

σημειωθείσας απόκλισης με διενέργεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός 
του παραπάνω χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.04.2010. 

 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Ο Υπουργός 

 
 
 
 

Κωστής Χατζηδάκης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κλείσιµο Πράξεων και Παραλαβή των υποέργων ενερ−

γειακών επενδύσεων αρµοδιότητας του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄ 
και Β΄ Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄ και Β΄ Προκή−
ρυξη) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αντα−
γωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006 που 
εµπίπτουν στις ρυθµιζόµενες κατηγορίες. ................. 1

Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 5979/Α32/17.1.2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης οριοθέτησης περιοχών και 
πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση 
των ζηµιών σε κτίρια από τους σεισµούς της 17ης 
και 31ης Οκτωβρίου 2005 στο Ανατολικό Αιγαίο. 2

Σύσταση Κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ.», ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ−
ΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ. ....................................................................... 3

Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στην Ν.Α. Θεσ−
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Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήµου Πικρολίµνης. .............................................. 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Φ. 90/12114/439 (1)
Κλείσιµο Πράξεων και Παραλαβή των υποέργων ενερ−

γειακών επενδύσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄ και Β΄ 
Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄ και Β΄ Προκήρυξη) του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότη−
τα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006 που εµπίπτουν στις 
ρυθµιζόµενες κατηγορίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137/1985) «Κυβέρ−

νηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε µε 
τις παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 
(ΦΕΚ Α΄ 50/1991), καθώς και το άρθρο 29Α του ίδιου νόµου 
που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 

154/1992) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του 
ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38/1997), όπως κωδικοποιήθηκαν και 
ισχύουν µε το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 
98/22.4.2005).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµη−
χανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 
168/16.6.1989), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154/10.7.1996) σε συνδυασµό µε 
το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.1996), όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισµού» (ΦΕΚ Α΄ 85/2004).

3. Το π.δ. 4/2009 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).

4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 176/27.9.2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Διορισµός Γε−
νικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
421/3.10.2007).

5. Την υπ’ αριθµ. Δ15/Α/Φ19/οικ.23972/4.12.2007 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Μεταβίβαση στο Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον Προϊστάµενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρε−
σιών, στους Προϊστάµενους των Διευθύνσεων και των 
Τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήρι−
ξης Υπηρεσιών, στον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας και στους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων και 
Τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, καθώς και 
της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης 
Καυσίµων και των τµηµάτων αυτής του δικαιώµατος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ Β΄ 2362/13.12.2007), 
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. Δ15/Α/Φ19/207931/3
0433/16.12.2008 όµοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2630/29.12.2008). 

6. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγ−
χος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 251/14.11.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθµ. C (2001) 550/14.3.2001 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το Επι−
χειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) στο 
πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµό 
Ε (2004) 5484/21.12.2004 και Ε (2005)5832/20.12.2005 Απο−
φάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
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αναθεωρηµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγω−
νιστικότητα» στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.

8. Το Συµπλήρωµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το άρθρο 28 περ.α του ν. 2081/1992 «Επιµελητήρια, 
Οργανώσεις εµπόρων κλπ διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 154/1992) 
µε τίτλο «Ρυθµίσεις σχετικές µε την εκτέλεση Κοινοτι−
κών Προγραµµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 
του ν. 2438/1996 «Περί κυρώσεως της από 7ης Μαΐου 1996 
Συµβάσεως ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211/29.8.1996).

10. Την κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ5.27/18038/2000 
Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότη−
τα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχει−
ρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΦΕΚ Β΄ 
1502/8.12.2000), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τις Α.Π. 4927/2002 (ΦΕΚ Β΄ 444/10.4.2002), Δ13/Φ5.27/ 
22018/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1814/5.12.2003), 10590/2010Δ/Φ.03/2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1909/14.9.2007) και 3124/695Δ/Φ.03/2008 (ΦΕΚ Β΄ 
557/31.3.2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

11. Το π.δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε 
ενδιάµεσους φορείς της εφαρµογής προγραµµάτων ή 
τµηµάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία ανα−
φέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας 
και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τοµέα 
καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 
Α΄ 77/8.5.1996).

12. Το Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης ν. 323/2001 «Καθε−
στώς κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις σε εξοικονόµηση 
ενέργειας, συµπαραγωγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», 
το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. C(2002) 232/18.2.2002 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το καθεστώς ν. 
428/2004 «Αύξηση του προϋπολογισµού του καθεστώτος 
ενίσχυσης για εξοικονόµηση ενέργειας, συµπαραγωγή 
και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ν. 323/2001)», το οποίο 
εγκρίθηκε µε την µε Α.Π. C(2004) 4558/18.11.2004 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

13. Το Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης ν. 92/2004 «Επι−
δεικτικά έργα καινοτόµων ενεργειακών τεχνολογιών», το 
οποίο εγκρίθηκε µε την µε Α.Π. C(2004) 3186/11.8.2004 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14. Το Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης ν. 724/2002 
«Καινοτόµα ενεργειακά σχέδια για τα ελληνικά νησιά», το 
οποίο εγκρίθηκε µε την Α.Π. C(2003)1651fin/27.5.2003 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Τον υπ’ αριθμ. Κανονισµό (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής, 
της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενι−
σχύσεις προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EE L10, 
13.1.2001, σ.33). 

16. Τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 
2003 (EE L 124/20.5.2003) σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.

17. Την υπ’ αριθμ. 1636/19.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης, σε 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης της Εφαρµογής δράσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
2000−2006 µε χωρική αρµοδιότητα: Περιφέρειες Αττικής 
Β. και Ν. Αιγαίου. (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Α.Π. 298/4.7.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

18. Την υπ’ αριθμ. 1634/19.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης, σε 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης της εφαρµογής δράσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανταγωνιστικότητα” 
2000 − 2006 µε χωρική αρµοδιότητα Περιφέρειες Δυτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. (Πρό−

σκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/4.7.2001), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. 1635/19.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης, σε 
Ενδιάµεσο φορέα Διαχείρισης της εφαρµογής Δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 2000−
2006 µε χωρική αρµοδιότητα: Περιφέρειες Κεντρικής και Δυ−
τικής Μακεδονίας. (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Α.Π. 298/4.7.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

20. Την υπ’ αριθμ. 1632/19.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης, σε 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης την εφαρµογή Δράσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
2000−2006 µε χωρική αρµοδιότητα: Περιφέρεια Ανατο−
λικής Μακεδονίας και Θράκης. (Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/4.7.2001), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

21. Την υπ’ αριθμ. 1719/31.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης, σε 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης της Εφαρµογής δράσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότη−
τα» 2000−2006 µε χωρική Αρµοδιότητα: Στερεά Ελλάδα. 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/04.7.2001), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Την υπ’ αριθμ. 1707/28.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης, σε 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης της εφαρµογής δράσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
2000−2006 µε χωρική αρµοδιότητα: Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/4.7.2001), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

23. Την υπ’ αριθμ. 1633/19.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης, σε 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης δράσεων του Επιχειρη−
σιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 2000−2006 
µε χωρική αρµοδιότητα: Περιφέρεια Κρήτης. (Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/4.7.2001), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

24. Την υπ’ αριθμ. 1631/19.12.2001 Σύµβαση Ανάθεσης  σε 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης της Εφαρµογής δράσης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 2000−
2006 για µεµονωµένες ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις 
σε αιολική ενέργεια στους Νοµούς Εύβοιας, Λακωνίας, Ν.Α. 
Αρκαδίας. (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 
298/4.7.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

25. Την υπ’ αριθµ. 2291/Ε12 (2.1.3) 568/5.6.2002 απόφαση 
του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα σχετικά 
µε την ανάθεση στον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ 
της εφαρµογής των ενισχύσεων επενδύσεων σε Αιολική 
Ενέργεια της Δράσης 2.1.3 σε όλες τις Περιφέρειες της 
χώρας µε διασυνδεδεµένο σύστηµα και στις Περιφέρειες 
µε µη διασυνδεδεµένο σύστηµα για εγκαταστάσεις ισχύος 
µεγαλύτερης των 5 MW, και της διαχείρισης των αντίστοι−
χων πόρων.

26. Την υπ’ αριθµ. Φ90/12567/814/10.7.2001 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Έγκριση Οδηγού 
ενεργειακών Επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 
«Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήµατα Συµπαραγωγής, 
ΑΠΕ και ΕΞΕ» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στή−
ριξη και ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστι−
κότητα» του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000 − 2006, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει µε τις µε Α.Π. Φ90/
16852/1239/4.10.2001, Φ90/2267/127/11.2.2002, Φ90/16962/848/
22.11.2002, Φ90/24235/1542/31.12.2003, Φ2.1.3/13821/1275/
4.8.2004, Φ2.1.3/13822/1276/4.8.2004 και Φ2.1.3/18739/1630/
22.10.2004 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

27. Την υπ’ αριθµ. Φ90/13066/671/5.9.2002 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Έγκριση Οδηγού Ενερ−
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γειακών Επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1: «Ενί−
σχυση Επενδύσεων σε Συστήµατα Συµπαραγωγής, ΑΠΕ 
και Εξοικονόµηση ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 
2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας», 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006», όπως έχει τροποποιηθεί, 
συµπληρωθεί και ισχύει µε τις υπ’ αριθµ. Φ90/24235/1542/
31.12.2003, Φ2.1.3/13821/1275/4.8.2004, Φ2.1.3/13822/1276/4.8.2004 
και Φ2.1.3/18739/1630/22.10.2004 Αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης.

28. Την υπ’ αριθµ. Φ90/13211/1203/23.7.2004 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Έγκριση µεθοδολογίας τρο−
ποποίησης ενταγµένων έργων στη Δράση 2.1.3 στο πλαί−
σιο του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήµατα 
Συµπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση ενέργειας» του 
Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της 
Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

29. Τις υπ’ αριθµ. Φ90/12571/815/11.7.2001 και Φ90.1/13071/ 
675/6.9.2002 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: 
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 
Μέτρου 2.1 «Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήµατα ΣΗΘ, 
ΑΠΕ και ΕΞΕ του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Στήριξη και 
ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας» του ΕΠΑΝ ΚΠΣ ΙΙΙ 
2000−2006 (Α΄ Προκήρυξη και Β΄ Προκήρυξη).

30. Τις υπ’ αριθµ. Φ90.1/8479/449/5.6.2002, Φ90.1/11055/
591/18.7.2002 (Α΄ Προκήρυξη), Φ90.1/4652/293/21.3.2003 (Β΄ 
Προκήρυξη – Α΄ Κύκλος), Φ90.1/18954/1134/24.10.2003 (Β΄ Προ−
κήρυξη– Β΄ Κύκλος), Φ2.1.3/2782/196/16.2.2004 (Β΄ Προκήρυξη 
– Γ΄ Κύκλος) και Φ2.1.3/21131/1826/26.11.2004 (Β΄ Προκήρυξη 
– Δ’ Κύκλος) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: 
Έγκριση ένταξης έργων του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο 
της Δράσης 2.1.3 «Οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση 
µεµονωµένων ιδιωτικών επενδύσεων του ΕΠΑΝ−ΚΠΣΙΙΙ 
2000−2006», όπως τροποποιήθηκε µε την µε υπ’ αριθµ. Φ90.1/ 
11057/593/18.7.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

31. Την υπ’ αριθµ. Φ2.1.3/25747/1652/27.12.2006 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2.1.3: «Οικονοµικά κί−
νητρα για την ενίσχυση µεµονωµένων ιδιωτικών επενδύσε−
ων» του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήµατα 
Συµπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας» του 
Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της 
επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

32. Την υπ’ αριθµ. Φ3.1.1/11977/895/27.6.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Έγκριση οδηγού εφαρµογής 
του προγράµµατος «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων 
Καινοτόµων Ενεργειακών Τεχνολογιών», στο πλαίσιο της 
Δράσης 3.1.1: «Εφαρµογή επιδεικτικών έργων καινοτόµων 
τεχνολογιών» − Μέτρο 3.1 «Προώθηση επιχειρηµατικής αρι−
στείας στον τοµέα ενέργειας» − Άξονας Προτεραιότητας 3: 
«Προώθηση επιχειρηµατικής αριστείας» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 
2000−2006’’.

33. Την υπ’ αριθµ. Φ3.1.1/12005/897/28.6.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: “Πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: «Εφαρµογή επιδει−
κτικών έργων καινοτόµων τεχνολογιών» − Μέτρο 3.1 «Προ−
ώθηση επιχειρηµατικής αριστείας στον τοµέα ενέργειας» 
− Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προώθηση επιχειρηµατικής 
αριστείας» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006’’, καθώς και την 
υπ’ αριθµ. Φ3.1.1/18682/1513/6.10.2005 απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης µε θέµα: “Παράταση προθεσµίας υποβολής προ−
τάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: «Εφαρµογή επιδει−
κτικών έργων καινοτόµων τεχνολογιών» − Μέτρο 3.1 «Προ−
ώθηση επιχειρηµατικής αριστείας στον τοµέα ενέργειας» 
− Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προώθηση επιχειρηµατικής 
αριστείας» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006’’.

34. Την υπ’ αριθµ. Φ3.1.1/16050/1014/2.8.2006 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Έγκριση ένταξης έργων 
στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: «Εφαρµογή επιδεικτικών 
έργων καινοτόµων τεχνολογιών» − Μέτρο 3.1 «Προώθηση 
επιχειρηµατικής αριστείας στον τοµέα ενέργειας» − Άξονας 
Προτεραιότητας 3: «Προώθηση Επιχειρηµατικής Αριστείας» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

35. Την υπ’ αριθµ. Φ3.1.1/25744/1649/27.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της κατα−
ληκτικής ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων και 
για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων 
στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: «Εφαρµογή επιδεικτικών 
έργων καινοτόµων τεχνολογιών» − Μέτρο 3.1 «Προώθηση 
επιχειρηµατικής αριστείας στον τοµέα ενέργειας» − Άξονας 
Προτεραιότητας 3: «Προώθηση Επιχειρηµατικής Αριστείας» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

36. Τις υπ’ αριθµ. Φ3.1.1/ 14282/651/29.6.2007, Φ3.1.1/1867
9/928/13.9.2007 και Φ3.1.1/21642/1064/31.10.2007 αποφάσεις 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της κα−
ταληκτικής ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων 
στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1: «Εφαρµογή επιδεικτικών 
έργων καινοτόµων τεχνολογιών» − Μέτρο 3.1 «Προώθηση 
επιχειρηµατικής αριστείας στον τοµέα ενέργειας» − Άξονας 
Προτεραιότητας 3: «Προώθηση Επιχειρηµατικής Αριστείας» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

37. Την υπ’ αριθµ. Φ6.3.2/2958/220/18.2.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: “Έγκριση οδηγού εφαρµογής 
του προγράµµατος «Ενίσχυση καινοτόµων ενεργειακών επεν−
δύσεων στη νησιωτική χώρα», στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2: 
«Έργα προώθησης καινοτόµων λύσεων» − Μέτρο 6.3 «Ειδικές 
ενεργειακές υποδοµές για τα νησιά και για τη προώθηση 
των ΑΠΕ» − Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενερ−
γειακού Εφοδιασµού και Προώθηση της Απελευθέρωσης 
της Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006’’, κα−
θώς και την υπ’ αριθµ. Φ6.3.2/8147/580/5.5.2005 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: ’’Τροποποίηση Οδηγού 
Εφαρµογής του Προγράµµατος «Ενίσχυση καινοτόµων ενερ−
γειακών επενδύσεων στη νησιωτική χώρα», και παράταση 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προτάσεων.

38. Τις υπ’ αριθµ. Φ6.3.2/9656/482/10.5.2006 και Φ6.3.2/25
845/1657/28.12.2006 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης 
µε θέµα: «Έγκριση ένταξης έργων του ιδιωτικού τοµέα στο 
πλαίσιο της Δράσης 6.3.2: «Έργα προώθησης καινοτόµων 
λύσεων» − Μέτρο 6.3: «Ειδικές ενεργειακές υποδοµές για 
τα νησιά και για τη προώθηση των ΑΠΕ» − Άξονας Προ−
τεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού και 
Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

39. Την υπ’ αριθµ. Φ6.3.2/24542/1508/8.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Παράταση της κατα−
ληκτικής ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων και 
για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων στο 
πλαίσιο της Δράσης 6.3.2».
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40. Τις υπ’ αριθµ. Φ6.3.2/14281/653/29.6.2007, Φ6.3.2/18680/9
29/13.9.2007 και Φ6.3.2/21626/1063/31.10.2007 Αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων υλοποίησης 
των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2: «Έργα προ−
ώθησης καινοτόµων λύσεων» − Μέτρο 6.3 «Ειδικές ενερ−
γειακές υποδοµές για τα νησιά και για τη προώθηση των 
ΑΠΕ» − Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργεια−
κού Εφοδιασµού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της 
Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

41. Την υπ’ αριθµ. Φ6.5/22213/1923/10.12.2004 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Έγκριση Οδηγού Εφαρµογής 
για την Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων, στο πλαίσιο 
του Μέτρου 6.5.: «Προώθηση της διείσδυσης συστηµάτων 
ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας» του Άξονα Προ−
τεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού και 
Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας», 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

42. Τις υπ’ αριθµ. Φ6.5.1α/16055/1015/2.8.2006 και Φ6.5.1
α/24959/1559/13.12.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανά−
πτυξης µε θέµα: «Έγκριση ένταξης έργων του ιδιωτικού 
τοµέα στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5: «Προώθηση της δι−
είσδυσης συστηµάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της 
χώρας» − Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργει−
ακού Εφοδιασµού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της 
Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

43. Την υπ’ αριθµ. Φ6.5.1α/25745/1650/27.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Παράταση της καταλη−
κτικής ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων και τρο−
ποποίηση της καταληκτικής ηµεροµηνίας για την ολοκλή−
ρωση της υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο της Δράσης 
6.5.1: «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο 
ενεργειακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέργειας» 
(Διασυνδέσεις) του Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστηµάτων 
ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας 
– Εξοικονόµηση Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: 
«Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού και Προώθηση της 
Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρη−
σιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του 
ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

44. Τις υπ’ αριθµ. Φ6.5.1α/14279/655/29.6.2007, Φ6.5.1α/1867
7/926/13.9.2008 και Φ6.5.1α/21624/1061/31.10.2008 Αποφάσεις 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της καταλη−
κτικής ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων έργων 
στο πλαίσιο της Δράσης 6.5.1: «Προώθηση συστηµάτων 
ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας 
– Εξοικονόµηση Ενέργειας» (Διασυνδέσεις) του Μέτρου 
6.5: «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο 
ενεργειακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέργει−
ας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργεια−
κού Εφοδιασµού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της 
Αγοράς Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006. 

45. Την υπ’ αριθµ. Φ6.5/14587/1150/28.7.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Έγκριση Οδηγού Ενεργει−
ακών Επενδύσεων (Ιούλιος 2005), στο πλαίσιο του Μέ−
τρου 6.5: «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής 
στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση 
Ενέργειας» που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6: 
«Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού και Προώθηση της 
Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας», του Επιχειρησι−

ακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ 
ΙΙΙ 2000−2006, όπως έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και 
ισχύει µε την µε Α.Π. Φ6.5/20064/1669/24.10.2005 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης.

46. Την υπ’ αριθµ. Φ6.5/15749/1268/19.8.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Πρόσκληση υποβολής προ−
τάσεων Ενεργειακών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Μέτρου 
6.5: «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενερ−
γειακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέργειας» που 
υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενερ−
γειακού Εφοδιασµού και Προώθηση της Απελευθέρωσης 
της Αγοράς Ενέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

47. Τις υπ’ αριθµ. Φ6.5.1β/21787/1279/31.10.2006 και Φ6.5.
1β/25669/1632/22.12.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανά−
πτυξης µε θέµα: Έγκριση ένταξης έργων στο πλαίσιο του 
Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής 
στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέρ−
γειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργει−
ακού Εφοδιασµού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της 
Αγοράς Ενέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

48. Την υπ’ αριθµ. Φ6.5.1β/25746/1651/27.12.2006 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων και τροποποίη−
ση της καταληκτικής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 6.5.1: 
«Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργει−
ακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέργειας» του 
Μέτρου 6.5: «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής 
στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέρ−
γειας» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού 
Εφοδιασµού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς 
Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνι−
στικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

49. Τις υπ’ αριθµ. Φ6.5.1β/14280/654/29.6.2007, Φ6.5.1β/18
678/927/13.9.2007 και Φ6.5.1β/21625/1062/31.10.2007 αποφά−
σεις του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας για την υπογραφή συµβάσεων 
στο πλαίσιο της Δράσης 6.5.1: «Προώθηση συστηµάτων 
ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας 
– Εξοικονόµηση Ενέργειας» του Μέτρου 6.5: «Προώθηση 
συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα 
της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέργειας» του Άξονα Προ−
τεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού και 
Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

50. Τις υπογραµµένες συµβάσεις ανάθεσης έργου µεταξύ 
Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης (στο εξής: ΕΦΔ) και ΤΑ (στο 
εξής Τ.Α.) στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων.

51. Την υπ’ αριθµ. Φ 2.1.3/15475/606/23.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Παράταση της καταλη−
κτικής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
των επενδύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄και Β΄ 
Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄και Β΄ Προκήρυξη) και 3.1.2 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006».

52. Την υπ’ αριθµ. Φ 2.1.3/29362/1429/4.12.2008 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της καταλη−
κτικής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
των επενδύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄ και 
Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄ και Β΄ Προκήρυξη) του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 
του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.
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53. Την υπ’ αριθµ. Φ 2.1.3/6909/210/30.3.2009 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: Παράταση της καταληκτι−
κής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
των επενδύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3 (Α΄και Β΄ 
Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄ και Β΄ Προκήρυξη) του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 
του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

54. Την υπ’ αριθµ. Φ 2.1.3/25058/1151/17.10.2008 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Έγκριση Μεθοδολογίας 
Τροποποίησης Ιδιωτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στο 
πλαίσιο των Δράσεων 2.1.3, 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Προκήρυξη) 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

55. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) «Απελευθέρω−
ση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας − Ρύθµιση θεµάτων 
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».

56. Το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129/27.6.2006) «Παραγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις».

57. Την υπ’ αριθµ. Δ5/ΗΛ/Β/οικ./8311/9.5.2005 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Κώδικας Διαχείρισης του 
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 
Β΄ 655/17.5.2005), όπως ισχύει. 

58. Την υπ’ αριθµ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.6296/29.3.2001 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Κανονισµός Άδειας 
Διαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος» (ΦΕΚ 
Β΄ 360/4.4.2001), όπως ισχύει.

59. Το ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13/3.2.2006) και ιδίως το άρθρο 
31 αυτού, καθώς και τις υπ’ αριθµ. 14453/5500/6.3.2008/ 
(ΦΕΚ Β΄ 437/13.3.2008) και 64603/2649/28.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
916/15.5.2009) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουρ−
γών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα: «Παράταση της 
προθεσµίας της παρ. 19 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006».

60. Την υπ’ αριθµ. Ε(2009)1131/18.2.2009 απόφαση της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση 
των αποφάσεων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ανα−
φορικά µε την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
επιλεξιµότητας των δαπανών στα πλαίσια των επιχειρη−
σιακών προγραµµάτων βάσει του στόχου 1 καθώς και των 
κοινοτικών πρωτοβουλιών URBAN, Leader και EQUAL στην 
Ελλάδα.

61. Το υπ’ αριθµ. 334/4.3.2009 έγγραφο του Ειδικού 
Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα µε το οποίο 
ενηµερώνει σχετικά µε την έγκριση από την Ε.Ε. της πα−
ράτασης των Αξόνων 1−7 του ΕΠΑΝ έως 30.6.2009 και θέτει 
τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση παράτασης για την 
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
των επενδύσεων στους Τελικούς Αποδέκτες. 

62. Το υπ’ αριθµ. Φ2.1.3/5661/188/17.3.2009 έγγραφο του 
Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξης προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ µε 
θέµα: Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας για την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων στο πλαίσιο 
των Δράσεων 2.1.3 (Α΄και Β΄ Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 
(Α΄και Β΄ Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000−2006.

63. Το υπ’ αριθµ. 3565/2.1.3/6.5.1/3.1.1/1048/30.3.2009 έγ−
γραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ µε θέµα: «Παράταση ηµεροµηνίας 
για την ολοκλήρωση των επενδύσεων στο πλαίσιο των 
Δράσεων 2.1.3, 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 του ΕΠΑΝ».

64. Την υπ’ αριθµ. COM(2006)3424/1.8.2006 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε θέµα: «Κατευθυ−

ντήριες γραµµές σχετικά µε το κλείσιµο των παρεµβάσεων 
(2000−2006) των Διαρθρωτικών Ταµείων».

65. Το υπ’ αριθµ. 15585/ΕΥΣ 2053/4.4.2007 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επι−
χειρησιακών Προγραµµάτων − Ειδική Υπηρεσία Αρχής 
Πληρωµής του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
µε θέµα: «Οδηγίες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων τα έτη 2007−2008, έκδοση 1».

66. Το υπ’ αριθµ. 17205/ΕΥΣ 2512/1.4.2009 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επι−
χειρησιακών Προγραµµάτων − Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
µε θέµα: «Οδηγίες για τη διαδικασία µετάβασης από 
την προγραµµατική περίοδο 200−2006 (Γ΄ΚΠΣ) στην 
προγραµµατική περίοδο 2007−2013 (ΕΣΠΑ)».

67. Το υπ’ αριθµ. 4170/2.1.3/1179/13.4.2009 έγγραφο της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ µε θέµα «Κλείσιµο Πράξεων – Παραλαβή Υπο−
έργων».

68. Το υπ’ αριθµ. 5765/Ε14/1687/21.5.2009 έγγραφο της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ σχετικά µε τη νοµική δέσµευση των ΕΦΔ για 
την παραλαβή και τακτοποίηση λογιστικών εκκρεµοτήτων 
συγκεκριµένου αριθµού επενδύσεων µετά τις 31.12.2009.

69. Την ανάγκη για την πρόβλεψη του χειρισµού σχετικά 
µε το οµαλό κλείσιµο και την παραλαβή σειράς υποέργων 
ενεργειακών επενδύσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανωτέρω Δράσεων.

70. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ο χειρισµός σχετικά µε το κλείσιµο και την παραλαβή 
των υποέργων ενεργειακών επενδύσεων αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανωτέρω 
Δράσεων που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες, 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαδικασίες 
µε πρωτοβουλία και εισήγηση του αρµόδιου Ενδιάµεσου 
Φορέα Διαχείρισης (στο εξής: ΕΦΔ).

1. Επενδύσεις για τις οποίες εκκρεµεί η έγκριση τροπο−
ποίησης του φυσικού ή/και του οικονοµικού αντικειµένου 
λόγω του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίη−
σης της άδειας εγκατάστασης ή/και η διαδικασία έγκρισης 
τροποποιηµένων περιβαλλοντικών όρων 

Εφόσον ο Τελικός Αποδέκτης (στο εξής: ΤΑ) υποβάλ−
λει έως τις 15.6.2009 την τροποποιηµένη άδεια εγκα−
τάστασης ή/και ΕΠΟ, προωθείται αµέσως η διαδικα−
σία έγκρισης της τροποποίησης του φυσικού ή/και του 
οικονοµικού αντικειµένου του έργου, και πραγµατοποιείται 
η αποπληρωµή της δηµόσιας επιχορήγησης για το ποσό 
που πιστοποιείται από τον ΕΦΔ.

Κατά τα λοιπά, ως προς τη διενέργεια της τελικής ενερ−
γειακής επιθεώρησης και της έκδοσης της άδειας λειτουρ−
γίας και εφόσον συντρέχει λόγος, εφαρµόζονται αναλόγως 
οι διαδικασίες των παραγράφων 2, 3 ή 4. 

Εάν ως τις 15.6.2009 δεν υποβληθεί η τροποποιηµένη 
άδεια εγκατάστασης ή/και ΕΠΟ, το έργο απεντάσσεται 
από το ΕΠΑΝ και εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην 
οικεία σύµβαση µεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ.

2. Επενδύσεις στις οποίες, αν και θα έχει γίνει έκδοση 
της απαιτούµενης άδειας λειτουργίας έως 30.6.2009, δεν 
µπορεί να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής έως την ως 
άνω ηµεροµηνία λόγω του ότι δε θα έχει πραγµατοποιηθεί 
έως τότε η τελική ενεργειακή επιθεώρηση. 

Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο 
εµπίπτει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου τούτο 
να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρού−
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σα απόφαση εντός προθεσµίας που τίθεται από τον ΕΦΔ. 
Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο 
αυτού µε το οποίο να βεβαιώνει τη συµφωνία του για την 
υπαγωγή της επένδυσής του στην παρούσα απόφαση. Εάν 
ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που έθεσε ο 
ΕΦΔ, εφαρµόζεται η οικεία σύµβαση µεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ.

Β) Αποπληρωµή από τον ΕΦΔ της δηµόσιας επιχορήγη−
σης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΦΔ µε 
ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ εγγυητικής επιστολής 
ποσού ίσου µε ποσοστό 20% της δηµόσιας επιχορήγησης 
(στο εξής: εγγυητική επιστολή αποπληρωµής του 20%).

Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωµής Έρ−
γου από το ΕΠΑΝ», σύµφωνα µε πρότυπο που θα εγκρίνει 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 

Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής 
Παραλαβής από τον ΕΦΔ και παρακρατείται η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται µόνον 
εφόσον έχει οπωσδήποτε διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώ−
ρηση και έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί ο ενεργειακός 
στόχος του έργου. 

Αν από την ενεργειακή επιθεώρηση προκύπτει ότι:
α) η αρνητική απόκλιση είναι µικρότερη ή ίση του 20%, 

ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής του 20%,

β) η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 20% και 
µικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δι−
καιούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% 
της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης µείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει 
να επιστρέψει εντόκως την επιπλέον διαφορά που του έχει 
καταβληθεί. Σε περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο 
ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής του 20% και στην αναζήτηση των 
τόκων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 40%, 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και ο 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει εντόκως από την ηµέρα 
εκταµίευσης το ποσό της αποπληρωµής που του έχει κατα−
βληθεί το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της δηµόσιας 
επιχορήγησης. Σε περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο 
ΕΦΔ προχωρά στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωµής του 20% και στην αναζήτηση των τόκων 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Επισηµαίνεται ότι:
− Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν µπορεί να γίνει 

αργότερα από τις 30.4.2010.
− Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτη−

θεί τη διόρθωση της σηµειωθείσας απόκλισης µε διενέρ−
γεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός του 
παραπάνω χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.4.2010.

3. Επενδύσεις στις οποίες, αν και θα έχει πραγµατοποιηθεί 
η τελική ενεργειακή επιθεώρηση έως 30.6.2009, δεν µπορεί 
να εκδοθεί Πράξη Οριστικής Παραλαβής έως την ως άνω 
ηµεροµηνία λόγω του ότι δε θα έχει γίνει έως τότε η 
έκδοση της απαιτούµενης άδειας λειτουργίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί από τον ΤΑ η σχετική 
αίτηση προς τις αρµόδιες αρχές έως 24.6.2009. 

Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο 
εµπίπτει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου τού−
το να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση εντός προθεσµίας που τίθεται από 

τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραµµένο από το νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτού µε το οποίο να βεβαιώνει τη συµφωνία 
του για την υπαγωγή της επένδυσής του στην παρούσα 
απόφαση και υποβολή στον ΕΦΔ αντιγράφου της αίτησης 
προς τις αρµόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας λει−
τουργίας έως τις 24.6.2009. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρµόζεται η 
οικεία σύµβαση µεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ.

Β) Αποπληρωµή από τον ΕΦΔ της δηµόσιας επιχορή−
γησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΦΔ 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τελικής ενεργειακής 
επιθεώρησης µε ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισόπο−
σης εγγυητικής επιστολής (στο εξής: εγγυητική επιστολή 
αποπληρωµής). 

Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωµής Έρ−
γου από το ΕΠΑΝ», σύµφωνα µε πρότυπο που θα εγκρίνει 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής Πα−
ραλαβής από τον ΕΦΔ και παρακρατείται η εγγυητική επι−
στολή καλής εκτέλεσης έως την έκδοση της απαιτούµενης 
άδειας λειτουργίας.

Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται µόνον 
εφόσον έως τις 30.4.2010 έχει εκδοθεί η άδεια λειτουρ−
γίας. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης και η εγγυητική επιστολή 
αποπληρωµής.

Σε περίπτωση µη έκδοσης της απαιτούµενης άδειας λει−
τουργίας έως 30.4.2010, το έργο απεντάσσεται, καταπίπτει 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται 
από τον ΤΑ εντόκως από την ηµέρα εκταµίευσης το σύνολο 
της επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί. Σε περίπτω−
ση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωµής και 
στην αναζήτηση του υπολειπόµενου ποσού και των τόκων 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

4. Επενδύσεις στις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί Πράξη 
Οριστικής Παραλαβής έως 30.6.2009 λόγω του ότι δε θα 
έχει γίνει έως τότε η έκδοση της απαιτούµενης άδειας λει−
τουργίας ούτε θα έχει πραγµατοποιηθεί η τελική ενεργει−
ακή επιθεώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί 
από τον ΤΑ η σχετική αίτηση προς τις αρµόδιες αρχές 
έως 24.6.2009.

Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο 
εµπίπτει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου τού−
το να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση εντός προθεσµίας που τίθεται από 
τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραµµένο από το νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτού µε το οποίο να βεβαιώνει τη συµφωνία 
του για την υπαγωγή της επένδυσής του στην παρούσα 
απόφαση και υποβολή στον ΕΦΔ αντιγράφου της αίτησης 
προς τις αρµόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας λει−
τουργίας έως τις 24.6.2009. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρµόζεται η 
οικεία σύµβαση µεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ.

Β) Αποπληρωµή από τον ΕΦΔ της δηµόσιας επιχορήγη−
σης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΦΔ µε 
ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής. 

Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωµής Έρ−
γου από το ΕΠΑΝ», σύµφωνα µε πρότυπο που θα εγκρίνει 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής 
Παραλαβής από τον ΕΦΔ και παρακρατείται η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης.
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Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται µόνον 
εφόσον έως τις 30.4.2010 α) έχει διενεργηθεί τελική ενερ−
γειακή επιθεώρηση και έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί 
ο ενεργειακός στόχος του έργου και β) έχει εκδοθεί η 
άδεια λειτουργίας. 

Στην περίπτωση αυτή, αν από την ενεργειακή επιθεώ−
ρηση προκύπτει ότι:

α) η αρνητική απόκλιση είναι µικρότερη ή ίση του 20%, 
ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής,

β) η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 20% και 
µικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαι−
ούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% 
της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης µείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει να 
επιστρέψει εντόκως την επιπλέον διαφορά που του έχει 
καταβληθεί. Σε περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο 
ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής και στην αναζήτηση των τόκων 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 40%, 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και ο 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει εντόκως από την ηµέρα 
εκταµίευσης το ποσό της αποπληρωµής που του έχει 
καταβληθεί το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της 
δηµόσιας επιχορήγησης. Σε περίπτωση µη επιστροφής 
από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αποπληρωµής και στην αναζήτηση 
των τόκων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Επισηµαίνεται ότι:
− Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν µπορεί να γίνει 

αργότερα από τις 30.4.2010.
− Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτη−

θεί τη διόρθωση της σηµειωθείσας απόκλισης µε διενέρ−
γεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός του 
παραπάνω χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.4.2010.

Σε περίπτωση µη έκδοσης της απαιτούµενης άδειας λει−
τουργίας έως 30.4.2010, το έργο απεντάσσεται, καταπίπτει 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται 
από τον επενδυτή εντόκως από την ηµέρα εκταµίευσης 
το σύνολο της επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί. Σε 
περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά 
στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωµής 
και στην αναζήτηση του υπολειπόµενου ποσού και των 
τόκων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

5. Επενδύσεις για τις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί 
Πράξη Οριστικής Παραλαβής έως 30.6.2009 λόγω του ότι 
δε θα έχει γίνει έως τότε η έκδοση της απαιτούµενης άδει−
ας λειτουργίας ούτε θα έχει πραγµατοποιηθεί η τελική 
ενεργειακή επιθεώρηση εξ αιτίας εµπλοκών των έργων 
διασύνδεσης που καθιστούν το έργο µη λειτουργικό εντός 
της επιλέξιµης περιόδου. 

Τα έργα χαρακτηρίζονται ως µη λειτουργικά κατά το 
κλείσιµο της παρέµβασης και δίδεται στους Τελικούς Απο−
δέκτες η δυνατότητα –εφόσον το επιθυµούν − να ολο−
κληρώσουν το έργο της διασύνδεσης µε χρηµατοδότηση 
αυτού αποκλειστικά από ίδιους πόρους προκειµένου να 
διενεργηθεί τελική ενεργειακή επιθεώρηση και να εκ−
δοθεί η άδεια λειτουργίας έως 30.9.2012, µε βάση τον 
Κανονισµό 1260/99, τις Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά 
µε το κλείσιµο των παρεµβάσεων (2000−2006) των Διαρ−

θρωτικών Ταµείων [(Com(2006)3424/ 1.8.2006 (Παράγραφος 
6)], καθώς και τις Οδηγίες του ΥΠΟΙΟ για τη Διαχείριση 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων τα έτη 2007−2008, 
έκδοση 1 (ΑΠ 15585/ΕΥΣ2053/4.4.2007.

Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο 
εµπίπτει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου τού−
το να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση εντός προθεσµίας που τίθεται από 
τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραµµένο από το νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτού µε το οποίο να βεβαιώνει τη συµφωνία 
του για την υπαγωγή της επένδυσής του στην παρού−
σα απόφαση. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη 
η προθεσµία που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρµόζεται η οικεία 
σύµβαση µεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ.

Β) Απένταξη του έργου της διασύνδεσης από την οικεία 
Δράση ή µείωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
του κύριου έργου κατά το αντικείµενο και κόστος της 
διασύνδεσης, η οποία θα εγκρίνεται από τον ΕΦΔ.

Γ) Αποπληρωµή από τον ΕΦΔ της δηµόσιας επιχορήγη−
σης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΦΔ µε 
ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής.

Δ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωµής Έρ−
γου από το ΕΠΑΝ», σύµφωνα µε πρότυπο που θα εγκρίνει 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 

Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται, 
πλην του βήµατος Β, και για τις επενδύσεις στις οποίες 
το κύριο έργο είναι ενταγµένο σε κάποια από τις ανω−
τέρω Δράσεις αλλά δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα 
ουδόλως το έργο της διασύνδεσης ή το τελευταίο έχει 
ήδη απενταχθεί. 

Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής 
Παραλαβής από τον ΕΦΔ και παρακρατείται η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται µόνον 
εφόσον έως τις 30.9.2012 α) έχει διενεργηθεί ενεργειακή 
επιθεώρηση µετά τη διασύνδεση των έργων µε το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας και τη λειτουργία τους και εφόσον 
έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί ο ενεργειακός στόχος 
του έργου και β) έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.

Στην περίπτωση αυτή, αν από την ενεργειακή επιθεώ−
ρηση προκύπτει ότι:

α) η αρνητική απόκλιση είναι µικρότερη ή ίση του 20%, 
ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής,

β) η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 20% και 
µικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαι−
ούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% 
της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης µείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει να 
επιστρέψει εντόκως την επιπλέον διαφορά που του έχει 
καταβληθεί. Σε περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο 
ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής και στην αναζήτηση των τόκων 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 40%, 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και ο 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει εντόκως από την ηµέρα 
εκταµίευσης το ποσό της αποπληρωµής που του έχει κατα−
βληθεί το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της δηµόσιας 
επιχορήγησης. 
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Σε περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προ−
χωρά στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωµής και στην αναζήτηση των τόκων σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις.

Επισηµαίνεται ότι:
− Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν µπορεί να γίνει 

αργότερα από τις 30.9.2012.
− Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτη−

θεί τη διόρθωση της σηµειωθείσας απόκλισης µε διενέρ−
γεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός του 
παραπάνω χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.9.2012.

Επιπλέον, αν έως τις 30.9.2012 δεν έχει εκδοθεί η 
απαιτούµενη άδεια λειτουργίας, το έργο απεντάσσεται, 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 
επιστρέφεται από τον επενδυτή εντόκως από την ηµέρα 
εκταµίευσης το σύνολο της επιχορήγησης που του έχει 
καταβληθεί. Σε περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, ο 
ΕΦΔ προχωρά στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
αποπληρωµής και στην αναζήτηση του υπολειπόµενου πο−
σού και των τόκων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

6. Επενδύσεις για τις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί Πράξη 
Οριστικής Παραλαβής έως 30.6.2009 λόγω του ότι εκκρεµεί 
η ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου ως προς τις 
εργασίες διασύνδεσης εξ αιτίας του ότι ο Διαχειριστής 
του Συστήµατος/Δικτύου τις έχει τιµολογήσει µε βάση το 
προϋπολογιστικό κόστος και όχι το απολογιστικό.

Περίπτωση 1: Επενδύσεις στις οποίες το απολογιστικό 
κόστος θα έχει οριστικοποιηθεί από το Διαχειριστή του 
Συστήµατος/Δικτύου έως 24.6.2009, θα έχει γίνει τελική 
ενεργειακή επιθεώρηση και θα έχει εκδοθεί άδεια λει−
τουργίας. 

Αποπληρωµή από τον ΕΦΔ της δηµόσιας επιχορήγη−
σης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΦΔ µε 
βάση το απολογιστικό κόστος, εφαρµοζόµενης της οικείας 
σύµβασης µεταξύ ΕΦΔ και ΤΑ.

Περίπτωση 2: Επενδύσεις στις οποίες το απολογιστικό 
κόστος δε θα έχει οριστικοποιηθεί από το Διαχειριστή του 
Συστήµατος/Δικτύου έως 24.6.2009. 

Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο 
εµπίπτει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου τού−
το να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση εντός προθεσµίας που τίθεται από 
τον ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραµµένο από το νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτού µε το οποίο να βεβαιώνει τη συµφωνία 
του για την υπαγωγή της επένδυσής του στην παρού−
σα απόφαση. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία που έθεσε ο ΕΦΔ, τότε απεντάσσεται το έργο 
της διασύνδεσης όταν είναι ενταγµένο αυτοτελώς στη 
Δράση 6.5.1Α και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή κα−
λής εκτέλεσης ή πραγµατοποιείται µείωση του φυσικού 
και οικονοµικού αντικειµένου του κύριου έργου κατά το 
αντικείµενο και κόστος της διασύνδεσης, η οποία θα εγκρί−
νεται από τον ΕΦΔ.

Β) Αποπληρωµή από τον ΕΦΔ της δηµόσιας επιχορή−
γησης για το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΦΔ 
µε βάση το προϋπολογιστικό κόστος διασύνδεσης µε 
ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής. 

Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωµής Έρ−
γου από το ΕΠΑΝ», σύµφωνα µε πρότυπο που θα εγκρίνει 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής 
Παραλαβής από τον ΕΦΔ και παρακρατείται η εγγυητι−
κή επιστολή καλής εκτέλεσης και η εγγυητική επιστολή 
αποπληρωµής.

Εάν µέχρι τις 30.4.2010 έχει εκδοθεί το απολογιστικό κό−
στος διασύνδεσης, τότε α) γίνεται συµψηφισµός µε το προ−
ϋπολογιστικό κόστος µε βάση το οποίο πραγµατοποιήθηκε 
η αποπληρωµή του έργου και, σε περίπτωση που το απο−
λογιστικό είναι µικρότερο του προϋπολογιστικού, επιστρέ−
φεται στον ΤΑ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 
ο ΤΑ υποχρεούται στην επιστροφή της διαφοράς που του 
έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση µη επιστροφής από τον ΤΑ, 
ο ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής. Εάν από το συµψηφισµό δεν 
προκύπτει διαφορά υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, επι−
στρέφεται στον ΤΑ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και η εγγυητική επιστολή αποπληρωµής και β) εκδίδεται η 
Πράξη Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

Κατά τα λοιπά, ως προς τη διενέργεια της τελικής ενερ−
γειακής επιθεώρησης και της έκδοσης της άδειας λειτουρ−
γίας και εφόσον συντρέχει λόγος, εφαρµόζονται αναλόγως 
οι διαδικασίες των παραγράφων 3, 4 ή 5. 

Εάν µέχρι τις 30.4.2010 δεν έχει εκδοθεί το απολογιστικό 
κόστος διασύνδεσης, το έργο της διασύνδεσης καθίσταται 
οριστικά µη επιλέξιµο και είτε απεντάσσεται αυτοτελώς 
όταν είναι ενταγµένο στη Δράση 6.5.1Α και επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης είτε ο ΕΦΔ προχωρά 
σε µείωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του 
έργου κατά το αντικείµενο και κόστος της διασύνδεσης 
(όταν είναι ενταγµένο µαζί µε το κύριο έργο σε κάποια 
άλλη Δράση). Στην περίπτωση αυτή ο ΤΑ υποχρεούται 
στην επιστροφή εντόκως από την ηµέρα εκταµίευσης του 
συνόλου της επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί για 
το κόστος της διασύνδεσης. Σε περίπτωση µη επιστροφής 
από τον ΤΑ, ο ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αποπληρωµής και στην αναζήτηση 
των τόκων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

7. Επενδύσεις για τις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί Πρά−
ξη Οριστικής Παραλαβής έως 30.6.2009 και δε θα έχει 
πραγµατοποιηθεί έως τότε η τελική ενεργειακή επιθεώρη−
ση λόγω του ότι η διαδικασία αδειοδότησής τους βρίσκεται 
σε εξέλιξη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13/3.2.2006). 

Α) Πρόσκληση από τον ΕΦΔ του ΤΑ του οποίου το έργο 
εµπίπτει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου τούτο 
να υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στην πα−
ρούσα απόφαση εντός προθεσµίας που τίθεται από τον 
ΕΦΔ. Έγγραφο του ΤΑ υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκ−
πρόσωπο αυτού µε το οποίο να βεβαιώνει τη συµφωνία του 
για την υπαγωγή της επένδυσής του στην παρούσα από−
φαση. Εάν ο ΤΑ αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
που έθεσε ο ΕΦΔ, εφαρµόζεται η οικεία σύµβαση µεταξύ 
ΕΦΔ και ΤΑ.

Β) Αποπληρωµή από τον ΕΦΔ της εγκεκριµένης δηµόσιας 
επιχορήγησης µε ταυτόχρονη παράδοση από τον ΤΑ ισό−
ποσης εγγυητικής επιστολής αποπληρωµής.

Γ) Έκδοση από τον ΕΦΔ της «Πράξης Αποπληρωµής Έρ−
γου από το ΕΠΑΝ», σύµφωνα µε πρότυπο που θα εγκρίνει 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 

Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Πράξη Οριστικής 
Παραλαβής από τον ΕΦΔ και παρακρατείται η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης.

Εάν έως τις 31.3.2010 ο ΤΑ προσκοµίσει τις απαιτούµενες 
άδειες βάσει του ν. 3431/2006 για το σύνολο ή µέρος των 
θέσεων της επένδυσης τότε (α) ο ΕΦΔ εγκρίνει τις τελικά 
αποδεκτές αδειοδοτηµένες θέσεις και εκδίδει την Έκθεση 
Πιστοποίησης µε την οριστική τεχνική και οικονοµική πιστο−
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ποίηση αυτών (β) ο Τ.Α. θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως 
τη διαφορά που προκύπτει από το σύνολο της δηµόσιας 
επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί και της δηµόσιας 
επιχορήγησης που αναλογεί στις τελικά εγκεκριµένες από 
τον ΕΦΔ θέσεις και (γ) ο ΕΦΔ προχωρά στη διενέργεια 
της ενεργειακής επιθεώρησης για τον έλεγχο επίτευξης 
του ενεργειακού στόχου του έργου.

Η Πράξη Οριστικής Παραλαβής έργου εκδίδεται µόνον 
εφόσον έως τις 30.4.2010 έχει διενεργηθεί ενεργειακή επι−
θεώρηση και έχει επαληθευθεί και επιβεβαιωθεί ο ενερ−
γειακός στόχος του έργου. 

Αν από την ενεργειακή επιθεώρηση προκύπτει ότι:
α) η αρνητική απόκλιση είναι µικρότερη ή ίση του 20%, 

ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής,

β) η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 20% και 
µικρότερη ή ίση του 40%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δι−
καιούται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 40% 
της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης µείον το ποσοστό 
απόκλισης. Συνεπώς, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ θα πρέπει 
να επιστρέψει εντόκως την επιπλέον διαφορά που έχει 
εισπράξει. Σε περίπτωση µη καταβολής από τον ΤΑ, ο 
ΕΦΔ προχωρά στην ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αποπληρωµής και στην αναζήτηση των τόκων 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

γ) εάν η αρνητική απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 40%, ο 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ επιστρέφει εντόκως από την ηµέρα 
εκταµίευσης το ποσό της αποπληρωµής που έχει εισπρά−
ξει ή σε περίπτωση µη καταβολής ο ΕΦΔ προχωρά σε 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποπληρωµής ενώ 
καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Επισηµαίνεται ότι:
− Η Οριστική Παραλαβή του έργου δεν µπορεί να γίνει 

αργότερα από τις 30.4.2010.
− Στις περιπτώσεις αποκλίσεων ο ΤΑ δικαιούται να αιτη−

θεί τη διόρθωση της σηµειωθείσας απόκλισης µε διενέρ−
γεια επαναληπτικής ενεργειακής επιθεώρησης εντός του 
παραπάνω χρονικού ορίου, δηλαδή έως τις 30.4.2010.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθµ. 4232/Α32 (2)
Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 5979/Α32/17.1.2007 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης οριοθέτησης περιοχών και πιστωτικών 
διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζηµιών σε 
κτίρια από τους σεισµούς της 17ης και 31ης Οκτωβρίου 
2005 στο Ανατολικό Αιγαίο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 

Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου του Προέδρου της 
Δηµοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζηµιών εκ των 
σεισµών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και 
ρυθµίσεως ετέρων τινών συναφών θεµάτων» που κυρώ−
θηκε, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 867/1979 
(Φ.Ε.Κ. 24/Α/7.2.1979).

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.1981) 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου του Προέδρου της Δηµοκρατίας, «περί απο−
καταστάσεως ζηµιών εκ των σεισµών 1981 και ρυθµίσεως 
ετέρων συναφών θεµάτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 
2412/1996 «Μεταφορά αρµοδιοτήτων από το Υπουργικό 
Συµβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες δια−
τάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/17.6.1996).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της 
νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 
25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 «Περί Δηµοσίων Έργων και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α).

4. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως διατάξεων τινών αναφεροµένων εις την 
λειτουργία του χρηµατοδοτικού συστήµατος».

5. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισµός Γενικής Γραµµατείας 
Δηµοσίων Έργων».

6. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.1990 του Υπουρ−
γού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Την υπ’ αριθµ. 50148/542/24.6.1992 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου «Περιστολή δα−
πανών Δηµοσίου Τοµέα» (Φ.Ε.Κ. 420/Β/1.7.1992).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.1995).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/
Α/22.4.2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα 
του ενάριθµου έργου 2006ΣΕ06900016 της ΣΑΕ 069.

Η προκαλούµενη δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκί−
ου βαρύνει το λογαριασµό του ν. 128/1975. Ο λογαριασµός 
αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µόνο 
σε περίπτωση ελλειµµατικότητάς του. Το ύψος της δαπά−
νης αυτής θα είναι της τάξης των € 265.000.

10. Το π.δ. υπ’ αριθµ. 81/2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α/21.3.2002) 
για συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας 
και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών.

11. Το π.δ. 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/Α/19.9.2007) για το διορισµό 
των Υπουργών και Υφυπουργών.

12. Την υπ’ αριθµ. 42362/Υ252 (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών για τον καθορισµό αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών.

13. Το π.δ. 3/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α/8.1.2009), για την αποδοχή 
παραίτησης µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.

14. Το π.δ. 4/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α/8.1.2009), για το διορισµό 
των Υπουργών και Υφυπουργών.

15. Την υπ’ αριθµ. 5979/32/17.1.2007 (Φ.Ε.Κ. 66/Β/25.1.2007) 
κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και πι−
στωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζηµιών 
από τους σεισµούς της 17ης και 31ης Οκτωβρίου 2005 στο 
Ανατολικό Αιγαίο».

16. Την υπ’ αριθµ. οικ.928/Α321/21.2.2007 (Φ.Ε.Κ. 324/Β/ 
9.3.2007) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσµίες και 
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διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδροµής για επι−
σκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισµάτων που 
επλήγησαν από τους σεισµούς της 17ης και 31ης Οκτω−
βρίου 2005 στο Ανατολικό Αιγαίο».

17. Τα υπ’ αριθµ. 847/29.5.2008 και 445/27.3.2008 έγγραφα 
της Κοινότητας Αγίου Ευστρατίου του Νοµού Λέσβου.

18. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δηµιουργηθεί στους κατοίκους της Κοινότητας του 
Αγίου Ευστρατίου του Νοµού Λέσβου από τους σεισµούς 
της 17ης και 31ης Οκτωβρίου 2005 στο Ανατολικό Αιγαίο 
καθώς και τη δυσκολία πρόσβασης συνεργείων αποκατά−
στασης και µεταφοράς υλικών στη συγκεκριµένη περιοχή, 
αποφασίζουμε:

1. Την αύξηση της Στεγαστικής Συνδροµής που ορίστηκε 
στην υπ’ αριθµ. 5979/32/17.1.2007 (Φ.Ε.Κ. 66/Β/25.1.2007) κοινή 
υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές 
διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζηµιών από τους 
σεισµούς της 17ης και 31ης Οκτωβρίου 2005 στο Ανατολικό 
Αιγαίο» κατά 20%.

2. Ορίζεται προθεσµία έξι (6) µηνών, από τη δηµοσίευση 
της παρούσας απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή αίτη−
σης συνοδευόµενης από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
που αναγράφονται στην υπ’ αριθµ. οικ.928/Α321/21.2.2007 
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από τους ενδιαφερόµενους 
µε σκοπό τη χορήγηση Σ.Σ. για την αποκατάσταση των 
κτισµάτων που επλήγησαν από τους σεισµούς της 17ης και 
31ης Οκτωβρίου 2005 στην Κοινότητα Αγίου Ευστρατίου 
του Νοµού Λέσβου.

Εντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας των έξι (6) 
µηνών, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για 
αυτοψία των ακινήτων τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
στην Υ.Α.Σ., προκειµένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των 
κτιρίων τους από Μηχανικούς της Υπηρεσίας.

Εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας των έξι 
(6) µηνών, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν υποβάλει 
εκπρόθεσµα αίτηση για αυτοψία των ακινήτων τους πρέ−
πει να υποβάλουν ξανά αίτηση στην Υ.Α.Σ. προκειµένου να 
διενεργηθεί ο έλεγχος των κτιρίων τους από Μηχανικούς 
της Υπηρεσίας.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται:
Για δωρεάν κρατική αρωγή, δαπάνη του Προγράµµατος 

Δηµοσίων Επενδύσεων ύψους € 265.000 για τα επόµενα 
τέσσερα οικονοµικά έτη. Η δωρεάν κρατική αρωγή θα 
βαρύνει συνολικά το ενάριθµο έργο 2006ΣΈ06900016 της 
ΣΑΕ 069.

2. Η προκαλούµενη δαπάνη για την επιδότηση του επι−
τοκίου, βαρύνει το λογαριασµό του ν. 128/1975, ο οποίος 
δηµιουργείται από παρακράτηση επί των χορηγήσεων 
των Τραπεζών, µε σκοπό την επιδότηση επιτοκίου δανεί−
ων. Ο λογαριασµός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό µόνο σε περίπτωση ελλειµµατικότητάς 
του. Το ύψος της δαπάνης αυτής είναι € 265.000.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΛΕΓΚΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 Αριθµ. 6206 (3)
Σύσταση Κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία 

«ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ.», ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) «Δι−

οίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθµιση 
Θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις».

2).Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 255 και 269 του ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

3) Την υπ’ αριθµ. 16/οικ. 10819/22.2.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ.

4).Την υπ’ αριθµ. 43886/3.8.2007 απόφαση του ΥΠΕΣ 
περί «Καθορισµού των αναγκαίων στοιχείων της 
οικονοµοτεχνικής µελέτης για τη σύσταση ή µετατροπή 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής».

5) Την υπ’ αριθµ. 2719/18.4.1995 Συµβολαιογραφική Πρά−
ξη, (απόσπασµα της οποίας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2306/ 
30.5.1995, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), περί σύστασης του Κέ−
ντρου Άτυπης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
της Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δήµου Κερκυραίων, µε την 
εµπορική ονοµασία «ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ.», και τη νοµική µορφή 
Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας για τη σύ−
σταση αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ.», σε κοινωφελή επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡ−
ΚΥΡΑΙΩΝ».

7) Την υπ’ αριθµ. 8−88/18.3.2009 απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου Δήµου Κερκυραίων µε την οποία αποφασίστη−
κε αφενός η τροποποίηση της αριθµ. 27−340 Δ’/13.10.2008 
προηγούµενης απόφασής του περί µετεξέλιξης του 
καταστατικού της αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης µε 
την επωνυµία «ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ.», και αφετέρου η σύσταση 
Δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡ−
ΚΥΡΑΙΩΝ», αποφασίζουμε:

Την σύσταση στο Δήµο Κερκυραίων Δηµοτικής Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης (Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου) 
µε την επωνυµία «ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ », ως εξής:

1. Επωνυµία: «ΙΟΝΙΟΝ Κ.Ε.Κ., Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήµου Κερκυραίων », ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι−
καίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 
254 έως 264 του ν. 3463/2006.

2. Κατηγορία επιχείρησης: Η επιχείρηση έχει το χαρα−
κτήρα της κοινωφελούς άρθρου 254 παρ. 1 του ν. 3463/ 
2006.

3. Σκοποί της επιχείρησης είναι:
Ι. Η υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγ−

γελµατικής κατάρτισης ή και συναφείς προς το αντικείµενο 
αυτό δραστηριότητες στην διοικητική περιφέρεια της 
πιστοποιηµένης έδρας της.

ΙΙ. Η Διασύνδεση καταρτιζοµένων µε την αγορά εργασίας 
και η προώθησή τους στην απασχόληση.

III. Η λειτουργία παρατηρητηρίου απασχόλησης.
IV. Η υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης κοινωνικού 

αποκλεισµού.
V. Η υλοποίηση σχετικών µε τα παραπάνω αντικείµενα 

ηµερίδων, συνεδρίων κ.λπ.
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VI. Η υλοποίηση αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµα−
τοδοτούµενων σεµιναρίων, προγραµµάτων κατάρτισης, 
επανακατάρτισης, επιµόρφωσης, προσαρµοσµένων στις εκ−
παιδευτικές ανάγκες δηµόσιων φορέων, επιχειρήσεων ή και 
οµάδων πολιτών µέσα από την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε επιµέρους συνόλου.

VII. Η υλοποίηση ερευνών και η εκπόνηση µελετών που 
συνδέονται µε την βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώ−
πινου δυναµικού, τη συστηµατική ανίχνευση των εκπαι−
δευτικών αναγκών, τη διαµόρφωση πολιτικών ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναµικού.

VIII. Κάθε δραστηριότητα που απορρέει από τις υποχρε−
ώσεις προς το κατά περίπτωση εφαρµοζόµενο σύστηµα 
πιστοποίησης από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα 
(50) χρόνια από τη δηµοσίευσή της απόφασης αυτής στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Έδρα: Η Έδρα της επιχείρησης είναι εντός των ορίων 
του Δήµου Κερκυραίων Νοµού Κέρκυρας.

6. Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές (7) 
Διοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µαζί 
µε τους αναπληρωτές τους από το Δηµοτικό Συµβούλιο. 
Από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τέσσερις (4) 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήµου Κερκυραίων, εκ των 
οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον προερχόµενος από τις 
παρατάξεις της µειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος 
του κοινωνικού φορέα του Δήµου και οι υπόλοιποι είναι 
δηµότες ή κάτοικοι του Δήµου µε πείρα ή γνώσεις σχετι−
κές µε το αντικείµενο της Επιχείρησης. Τη µία από τις θέ−
σεις των δηµοτών ή κατοίκων καταλαµβάνει εκπρόσωπος 
των εργαζοµένων στην Επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους.

7. Η Διοίκηση της επιχείρησης διέπεται από τους 
κανονισµούς α) Εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών, β) 
κανονισµό Προσωπικού, γ) κανονισµό οικονοµικής διαχείρι−
σης, οι οποίοι θα συνταχθούν από το Δ.Σ. της επιχείρησης 
και δ) τους υποχρεωτικούς από το Εθνικό σύστηµα πιστο−
ποίησης δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης κανονισµούς.

8. Κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 
ανέρχεται στα 153.510,00€.

9. Πόροι: Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα από την 
άσκηση της δραστηριότητάς της, από τη χρηµατοδότηση 
του προγράµµατος δράσης της, οι πρόσοδοι από την τυ−
χόν απόκτηση περιουσίας της, δάνεια, κληρονοµιές, ει−
σφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

10. Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται: α) µε απόφαση του 
Δηµοτικού συµβουλίου, µε την απόλυτη πλειοψηφία των 
µελών του και απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, β) όταν 
λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης, γ) 
εφόσον καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω 
των δύο (2) ετών και δ) σε περίπτωση πτώχευσης. Τη 
διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
το Δηµοτικό Συµβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνο−
νται οι εκκρεµείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, 
ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της 
επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήµο.

11. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η λειτουργία, η διαχείριση και η επο−
πτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές µε τις 
δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του ΔΚΚ 
(ν. 3463/2006) και ιδιαίτερα από τα άρθρα 253 κ.ε.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ποσού ύψους 153.510,00 € σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Δήµου Κερκυραίων.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 8 Μαΐου 2009 
Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
F

Αριθµ. 15694 (4)
Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στην Ν.Α. 

Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−

ποίηση και συµπλήρωση του ν. 2190/1994 και τις διατάξεις 
(ΦΕΚ 206/Α/1997), β) του αρθρ. 6 παρ. 10 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση−Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, 
Ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις 
διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997) και γ) τις διατάξεις του άρθρ 27 
του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/1992) αναφορικά µε τον έλεγχο 
των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις.

2. Την υπ’ αριθµ 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ «Αναστολή διορισµών 
και προσλήψεων στο Δηµόσιο Τοµέα», (ΦΕΚ 208/Α΄/2006).

3. Την υπ’ αριθµ. 329/2008 απόφαση του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου Θεσσαλονίκης για την σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου και την υπ’ αριθµ. 37803/14.11.2008 γνω−
µοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, από την οποία προκύπτει ότι 
πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις µίσθωσης έργου που δεν 
υποκρύπτουν εξαρτηµένη εργασία.

4. Το υπ’ αριθµ. 37551/18.12.2008 έγγραφό µας που αφορά 
την εισήγησή µας για την απασχόληση προσωπικού µε 
σύµβαση µίσθωσης έργου στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης.

5. Το υπ’ αριθµ. 30076/28.5.2009 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών µε το οποίο γνωστοποιείται ότι µε την 
υπ’ αριθµ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1 /116/2074/13.5.2009 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ 
εγκρίθηκε η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου από τη 
Ν.Α. Θεσσαλονίκης µε επτά (7) άτοµα διαφόρων ειδικοτή−
των για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, αποφασίζουμε:

Καθορίζουµε τον αριθµό των ατόµων που είναι απαραί−
τητο να απασχοληθεί µε µίσθωση έργου στην Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστηµα ενός 
(1) έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. 
του Αστικού Κώδικα ως εξής:

Τρία (3) άτοµα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ειδικό−
τητας Οδηγών, µε αντικείµενο έργου, τη µεταφορά των 
φακέλων που αποτελούν τα αρχεία των Δ/νσεων Παι−
δείας−Αθλητισµού και Τουρισµού−Πολιτισµού, Υδατικών 
Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων, Ποιότητας και Αποδοτι−
κότητας, Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων και στο Τµήµα 
Καπνού και Βάµβακος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
που µεταστεγάζονται στους νέους χώρους φύλαξής τους. 
Τέσσερα (4) άτοµα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότη−
τας Εργατών, µε αντικείµενο έργου την τακτοποίηση και 
αρχειοθέτηση των φακέλων που περιέχονται στα αρχεία 
των ανωτέρω Διευθύνσεων στους νέους χώρους φύλαξής 
τους.
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Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον 
Νοµάρχη. Το συγκεκριµένο έργο δεν ανάγεται στον 
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της 
Νοµαρχίας.

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 05/37801/17.11.2008 έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσσα−
λονίκης η απαιτούµενη πίστωση έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό της Ν.Α.Θ., Ειδ. Φορέα 072α και ΚΑΕ 0871.β 
ύψους 94.000,00€ (3ΔΕΧ14.000,00 και 4ΥΕΧ13.000,00).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2009

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F

 Αριθµ. 2606 (5)
Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήµου Πικρολίµνης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 37/1987 

και 22/1990.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11, 12, 19, 20, 34, 36 και 

38 του ν. 2190/1994.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 του ν. 2539/1997.
5. Την υπ’ αριθμ. 1743/14.4.1999 απόφασή µας (ΦΕΚ 1194 

Β΄/15.6.1999), µε την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήµου 
Πικρολίµνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

6. Την υπ’ αριθμ. 44/2009 απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου Δήµου Πικρολίµνης περί τροποποίησης του 
Ο.Ε.Υ. του Δήµου Πικρολίµνης.

7. Το υπ’ αριθμ. 1/2009 Πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Κιλκίς µε το οποίο γνωµοδοτεί θε−
τικά ως προς την ανωτέρω τροποποίηση.

8. Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. 
περί ορισµού εισηγητών και µεταβίβασης εξουσίας υπο−
γραφής «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» αποφάσεων 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, 
στους Προϊσταµένους Διευθύνσεων και προϊσταµένους 
Τµηµάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούµε την υπ’ αριθμ. 1743/14.4.1999 απόφασή µας 
(ΦΕΚ 1194 Β΄/15.6.1999), µε την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. 
του Δήµου Πικρολίµνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα, ως εξής:

Συστήνεται µία (1) ακόµη θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονοµικού.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισµού του Δήµου Πικρολίµνης οικονοµικού 
έτους 2009, ύψους 25.000,00 €, η οποία έχει προβλεφθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 1743/14.4.1999 απόφασή 
µας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κιλκίς, 20 Μαΐου 2009 
Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας

Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ
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