
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 
ένταξη στο Π.Δ.Ε., τη διαχείριση, την παρακο-
λούθηση, τον έλεγχο, τη χρηματοδότηση και την 
πληρωμή έργων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρω-
παϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/
03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μα-
θημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 42 του ν. 4811/2021 «Απλούστευση του 

πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμο-
διότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπο-
δομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις 
για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση 
της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 108).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 188/02, σχε-
τικά με «Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με 
την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την 
προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος».

5. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2020/C 224/02, 
σχετικά με την παράταση και τις τροποποιήσεις των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα 2014 - 2020, των κατευθυ-
ντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου, των κατευθυντήριων γραμ-
μών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περι-
βάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020), των κατευθυ-
ντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 
τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών 
προβληματικών επιχειρήσεων, της ανακοίνωσης σχετι-
κά με τα κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας 
με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για 
την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοι-
νού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής - Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία και της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθε-
σμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

6. Την απόφαση της Επιτροπής 2018/C 39/03, για τη 
σύσταση του Στρατηγικού Φόρουμ για Σημαντικά Σχέδια 
Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

7. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2017/479 «Επενδύ-
οντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία: 
Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολι-
τική της ΕΕ».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

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

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

12. Την παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α΄265) 
και το άρθρο 160 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), σχετικά με τη 
σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμο-
γής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(ΕΥΔΕ - ΒΕΚ).

13. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ [Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.09.2014 (Β΄ 2573)]» (Β΄2857).

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

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), τη διαχείριση, την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο, καθώς και η διαδικασία χρημα-
τοδότησης και πληρωμής από το ΠΔΕ των έργων του 
άρθρου 42 του ν. 4811/2021 (Α΄108) τα οποία που απο-
τελούν τμήμα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού 
Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) και τα οποία εγκρίνονται σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία 2014/C 188/02 Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κριτήρια για την ανάλυση 
της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατι-
κών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης ση-
μαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», 
όπως ισχύει.

2. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις της παρούσας αφορούν 
τα έργα για τα οποία το ΠΔΕ, λόγω της συμβολής των 
Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 
(ΣΕΚΕΕ) στην ανάπτυξη της οικονομίας, την απασχόληση, 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την καινοτομία 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καλύπτει το ποσό που εγκρί-
νεται από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ 
ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κοινοποίησης της Ανα-
κοίνωσης και αποτελεί μέρος ή το σύνολο του κενού 
χρηματοδότησης (funding gap), όπως προσδιορίζεται 
από την εκάστοτε απόφαση Έγκρισης Καθεστώτος Ενί-
σχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Η χρηματοδότηση μπορεί κατά περίπτωση να προ-
έρχεται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 
του ΠΔΕ.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας είναι οι επι-
χειρήσεις που συμμετέχουν σε πρόταση ΣΕΚΕΕ μετά την 
έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης από την Γενική Διεύθυν-
ση Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Άρθρο 3
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρηματοδότηση των έργων που συμμετέχουν στο 
ΣΕΚΕΕ θα γίνεται βάσει της τήρησης των όρων που τί-
θενται από τα παρακάτω:

1. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 188/02.
2. Τις αποφάσεις έγκρισης καθεστώτος Κρατικής Ενί-

σχυσης στο πλαίσιο κοινής πρότασης ΣΕΚΕΕ από την 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.

3. Τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του ενω-
σιακού και εθνικού δικαίου που διέπουν τις ενισχύσεις 
της παρούσας, για τις οποίες αξιοποιούνται και πόροι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Άρθρο 4
Φορείς

1. Η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων 
Τεχνολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και 
Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για την πα-
ρακολούθηση των Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.

2. Φορέας Διαχείρισης των Έργων της παρούσας που 
χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ ορίζεται 
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων 
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(ΕΥΔΕ - ΒΕΚ).

3. Σε περίπτωση που έργο που συμμετέχει στο ΣΕ-
ΚΕΕ ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 ή Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, ή σε 
άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, τη διαχεί-
ριση του έργου αναλαμβάνει η οικεία Διαχειριστική 
Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή του Προ-
γράμματος σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.

4. Φορέας Χρηματοδότησης των Έργων της παρούσας 
ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΓΔΟΥ) κάθε Υπουργείου, από Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) 
του οποίου καλύπτεται η χρηματοδότηση του εκάστοτε 
έργου.

5. Φορέας Υλοποίησης έργου ορίζεται ο εκάστοτε δι-
καιούχος σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης
του έργου

1. Προκειμένου ένα έργο που περιλαμβάνεται σε Σημα-
ντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος να τύχει 
χρηματοδότησης σύμφωνα με την παρούσα απαιτείται:

• να έχει εκδοθεί για το εν λόγω έργο απόφαση έγκρι-
σης καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης από τη Γενική Δι-
εύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και

• η έκδοση απόφασης Χρηματοδότησης του έργου.
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2. Το έργο πρέπει να περιλαμβάνει συγχρηματοδό-
τηση από τον δικαιούχο, όπως αποτυπώνεται και στην 
απόφαση έγκρισης καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης 
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. Το 
επιπλέον της ενίσχυσης από το ΠΔΕ ποσό του προϋπο-
λογισμού του έργου αποτελεί την ιδία συμμετοχή του 
δικαιούχου στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του έργου 
και μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων 
είτε με εξωτερική χρηματοδότηση που δεν ενέχει 
κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην οικεία απόφαση έγκρισης Καθεστώ-
τος Κρατικής Ενίσχυσης, αναφορικά με τη σώρευση 
ενισχύσεων.

3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου από 
συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, ή άλλους εθνικούς, 
ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους εφαρμόζονται τα οριζό-
μενα στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και όχι 
τα οριζόμενα στα άρθρα 7-13 της παρούσας.

Άρθρο 6
Είδος Ενίσχυσης

Για τα έργα του άρθρου 1 της παρούσας, παρέχεται 
επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή 
από το Δημόσιο χρηματικού ποσού στο δικαιούχο για 
την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών, όπως 
προσδιορίζεται στην έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης 
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Άρθρο 7
Απόφαση Χρηματοδότησης

1. Επιχειρήσεις του άρθρου 2 της παρούσας για τις 
οποίες τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της 
παρούσας μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως αίτημα 
στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ για χρηματοδότηση του συνολικού πο-
σού της δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπεται 
στο εγκεκριμένο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης από 
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. Το αίτημα 
συνοδεύεται από την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης 
και σχέδιο Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ- Πίνακας 4Α: 
Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ - Εθνικοί Πόροι /
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδό-
τηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών 
ΠΔΕ 2022-2024).

2. Η ΕΥΔΕ - ΒΕΚ ελέγχει και αξιολογεί την ορθότητα του 
αιτήματος και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων την έκδοση απόφασης Χρηματοδότη-
σης του έργου.

3. Η απόφαση Χρηματοδότησης περιγράφει αναλυτικά 
τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της δημό-
σιας χρηματοδότησης στον Δικαιούχο.

4. Η απόφαση Χρηματοδότησης αποτυπώνει το ποσό 
ενίσχυσης που δύναται να λάβει ο Δικαιούχος αυτής βά-
σει της απόφασης έγκρισης καθεστώτος, -το οποίο συνι-
στά τον προϋπολογισμό του έργου στο ΠΔΕ-, καθώς και 
το αναλυτικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου.

5. Στην απόφαση Χρηματοδότησης προσδιορίζονται 
οι επιλέξιμες δαπάνες και η ημερομηνία έναρξης της 
επιλεξιμότητας αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφε-
ρόμενα στην απόφαση έγκρισης καθεστώτος της ΕΕ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να προηγούνται της έκδο-
σης της απόφασης Χρηματοδότησης.

Άρθρο 8
Ένταξη έργου για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ

1. Μετά την έκδοση της απόφασης Χρηματοδότησης, 
ο Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλει πρόταση ένταξης 
του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμ-
φωνα με σχετικό προηγούμενο αίτημα της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ.
Η πρόταση συνοδεύεται από την απόφαση Χρηματο-
δότησης που εκδίδεται σύμφωνα με την οικεία έγκριση 
καθεστώτος ενίσχυσης, καθώς και από κατάλληλα συ-
μπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ-ΠΔΕ).

2. Τα έργα που συμμετέχουν σε ΣΕΚΕΕ που διέπονται 
από την παρούσα απόφαση αλλά δεν εντάσσονται σε 
συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα, εγγρά-
φονται σε συλλογική απόφαση ΣΑ/2, εφόσον βεβαιώ-
νεται από την αρμόδια διαχειριστική αρχή ότι το έργο 
είναι επιλέξιμο για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 42 του ν. 4811/2021 (Α΄ 108).

Άρθρο 9
Τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης

1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιού-
χους του άρθρου 2 της παρούσας, διενεργείται τμημα-
τικά ή εφάπαξ κατόπιν έγγραφου αιτήματος του φορέα 
διαχείρισης (ΕΥΔΕ ΒΕΚ) και ειδικότερα:

Ι. Προκαταβολή (δυνητική) με ισόποση εγγυητική επι-
στολή

Μετά την έκδοση της απόφασης Ένταξης, είναι δυνατή 
η χορήγηση προκαταβολής, σε ποσοστό μέχρι 15% του 
επιχορηγούμενου π/υ όπως αναφέρεται στην απόφαση 
Χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει 
ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από ανα-
γνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ 
της αρμόδιας ΓΔΟΥ του αρμοδίου Υπουργείου, αόριστης 
διάρκειας, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραι-
τούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβά-
λει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως 
στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση περί της γενομένης κατάπτωσής της από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κατάπτωση 
επέρχεται όταν δεν τηρούνται από τον Φορέα Υλοποίη-
σης οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφα-
ση Χρηματοδότησης.

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απο-
μειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της 
με αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιη-
θείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση και 
επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφι-
σμό της ως ανωτέρω.

Παρέχεται η δυνατότητα / επιλογή σε δικαιούχο που 
έλαβε προκαταβολή έναντι Εγγυητικής Επιστολής, όταν 
ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου του, 
να ζητήσει τη διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής 
επιστολής από την ΓΔΟΥ με σκοπό τη χορήγηση πρό-
σθετης δημόσιας χρηματοδότησης.
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Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια υλο-
ποίησης του έργου, η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα
δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

H προκαταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δα-
πάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με 
εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας εντός της διάρκειας υλοποίησης του 
έργου.

ΙΙ. Ενδιάμεσες δόσεις
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή αιτήματος ενδι-

άμεσης επαλήθευσης από το δικαιούχο και έγκριση της 
υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης ενδιά-
μεσης επαλήθευσης, όπου και προσδιορίζεται το ύψος 
των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της 
υποβολής του αιτήματος και η αναλογούσα δημόσια 
χρηματοδότηση.

IΙΙ. Τελική Δόση - Αποπληρωμή
Καταβάλλεται κατόπιν υποβολής του αιτήματος τελι-

κής επαλήθευσης από το δικαιούχο και μετά την έγκρι-
ση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης 
τελικής επαλήθευσης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται 
το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έρ-
γου, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση και εκδίδε-
ται η απόφαση Ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση 
χρηματοδότησης του έργου από συγχρηματοδοτούμενο 
Πρόγραμμα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο οικείο Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Άρθρο 10
Έλεγχος και Παρακολούθηση των έργων

1. Στα έργα που συμμετέχουν σε ΣΕΚΕΕ προς χρημα-
τοδότηση που υπάγονται στην παρούσα διενεργείται 
από την ΕΥΔΕ ΒΕΚ ή/και από μέλη πιστοποιημένων μη-
τρώων ελεγκτών ενδιάμεσος διοικητικός έλεγχος κατά 
την υλοποίηση και επιτόπιος τελικός έλεγχος μετά την 
ολοκλήρωση του έργου.

2. Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της συμμόρ-
φωσης του δικαιούχου χρηματοδότησης για έργο που 
συμμετέχει σε ΣΕΚΕΕ με τους όρους και προϋποθέσεις 
που τίθενται από τις διατάξεις της απόφασης Χρηματο-
δότησης και της έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης του 
έργου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.

3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του 
δικαιούχου που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην απόφαση Χρηματοδότησης προκειμένου 
να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης:

α) Ότι έχει υλοποιηθεί κατά περίπτωση το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο του έργου για το οποίο υπο-
βάλλεται αίτημα πληρωμής, και ότι έχει καταβληθεί η 
αναλογούσα ίδια συμμετοχή ώστε να ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας,

β) ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο που συμμετέχει σε 
ΣΕΚΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Χρη-
ματοδότησης (για την καταβολή της τελικής πληρωμής).

4. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδή-
ποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση της ΕΥΔΕ - ΒΕΚ.

5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου 
ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, από την ΕΥΔΕ - 
ΒΕΚ, η οποία:

α) Αν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, εισηγείται την έκ-
δοση σχετικής απόφασης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμ-
ματέα.

β) Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ήσσονος σημασίας, ενη-
μερώνεται ο δικαιούχος για την αποκατάστασή τους και 
διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος.

6. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στο έργο που δεν 
θεραπεύονται, ή αν μετά από τον ως άνω συμπληρωμα-
τικό έλεγχο δεν έχουν θεραπευτεί οι ελλείψεις ήσσονος 
σημασίας, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον Δικαι-
ούχο γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων.

Πέραν των ανωτέρω η ΕΥΔΕ ΒΕΚ αναλαμβάνει την 
υποχρέωση επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων 
παρακολούθησης του έργου προς την ΕΥΚΕ (σύμφωνα 
με το άρθρο 13 της παρούσας). Σε περίπτωση χρημα-
τοδότησης του έργου από συγχρηματοδοτούμενο Πρό-
γραμμα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο οικείο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου.

Άρθρο 11
Ολοκλήρωση έργου ΣΕΚΕΕ

1. Το έργο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμένου, εντός της ορισθείσας 
στην απόφαση Χρηματοδότησης προθεσμίας.

2. Η προβλεπόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης του έρ-
γου μπορεί να παραταθεί για διάστημα αντίστοιχο με 
τυχόν διάστημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης 
από την ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολο-
κλήρωσης, προς την ΕΥΔΕ - ΒΕΚ.

Άρθρο 12
Διαδικασία χρηματοδότησης -
Καταβολή επιχορήγησης

1. Ο Δικαιούχος αιτείται στην ΕΥΔΕ - ΒΕΚ τη χρηματο-
δότηση συγκεκριμένου ποσού όπως προβλέπεται στην 
απόφαση Χρηματοδότησης και σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

2. Η ΕΥΔΕ - ΒΕΚ υποβάλλει μέσω του e-ΠΔΕ αίτημα 
χρηματοδότησης του έργου για συγκεκριμένο ποσό 
στην ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ.

3. Η ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ αξιολογεί το αίτημα και το προ-
ωθεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΔΔΕ) για χρηματοδότηση της ΣΑ.

4. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αξιολογεί το 
αίτημα χρηματοδότησης και εκδίδει απόφαση Χρημα-
τοδότησης της ΣΑ. Μετά την εκτέλεση της χρηματοδό-
τησης της ΣΑ από την ΤτΕ, η ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ υπο-
βάλλει εντολή κατανομής του ποσού στο λογαριασμό 
του έργου.
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5. Η ΕΥΔΕ - ΒΕΚ υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ 
αίτημα καταβολής της επιχορήγησης στον δικαιούχο, 
βεβαιώνοντας την τήρηση των προβλεπόμενων προ-
ϋποθέσεων στην απόφαση Χρηματοδότησης του Έρ-
γου και κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 134453/
23-12-2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση περί 
ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά.

6. Κατά τις εκταμιεύσεις, η ΕΥΔΕ - ΒΕΚ πρέπει να παρα-
κολουθεί κατά τη διενέργεια του διοικητικού ή τελικού 
ελέγχου την αναλογική προς τη δημόσια χρηματοδότη-
ση, ιδία καταβολή από τον Δικαιούχο του έργου.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των Δικαιούχων

1. Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων προκύπτουν από 
την απόφαση Χρηματοδότησης του εκάστοτε έργου που 
συμμετέχει στο ΣΕΚΕΕ.

2. Οι Δικαιούχοι τηρούν χωριστή λογιστική μερίδα για 
την παρακολούθηση των εξόδων τους στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου έργου που συμμετέχει στο ΣΕΚΕΕ.

3. Οι Δικαιούχοι οφείλουν επίσης:
• Nα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέ-

ρονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Γενική Διεύθυν-
ση Ανταγωνισμού της ΕΕ Καθεστώς Ενίσχυσης,

• να αναρτούν στον τόπο εγκατάστασης του έργου 
πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της πηγής χρη-
ματοδότησης του έργου,

• να ενημερώνουν για την πορεία υλοποίησης του έρ-
γου σε ετήσια βάση τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Και-
νοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας,

• να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενι-
σχύσεων, προκειμένου να δημοσιευτούν στον εμπεριστα-
τωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σχετι-
κές πληροφορίες για την ενίσχυση που χορηγείται, βάσει 
της Ανακοίνωσης και της σχετικής εγκριτικής απόφασης,

• να υποβάλλουν στην ΕΥΚΕ τις προβλεπόμενες ετήσιες 
εκθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην Επιτροπή, 
βάσει της Ανακοίνωσης και τις σχετικής εγκριτικής από-
φασης,

• να τηρούν για 10 έτη λεπτομερή αρχεία για τη χο-
ρήγηση των ενισχύσεων της παρούσας, τα οποία περι-
λαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να 
πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων 
της Ανακοίνωσης και της σχετικής απόφασης έγκρισης 
καθεστώτος ενίσχυσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβα-
στούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτη-
μα. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη 
από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ανεξαρ-
τήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών 
και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογη-
τικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων 
ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς 
φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονι-
κών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων 
που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις προς τη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας

Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από το Φορέα 
Διαχείρισης των έργων που συμμετέχουν στο ΣΕΚΕΕ, οι 
εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων οργάνων και τα αιτή-
ματα των Δικαιούχων, που αφορούν στην υλοποίηση 
και χρηματοδότηση των έργων σε οποιαδήποτε φάση, 
κοινοποιούνται αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Βιομη-
χανίας, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρημα-
τικής Πολιτικής, Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας 
και Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να ενημερωθούν τα 
αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα διακυβέρνησης 
κάθε ΣΕΚΕΕ.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 117399/Δ2 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/

03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις 

μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου»

(Β΄ 2737). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/

2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

2) Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42 του 
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως προστέ-
θηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4403/
2016 (Α΄ 125).

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/
2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 38).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4692/2020 «Ανα-
βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε 
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σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

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

8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

10) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι δείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β΄ 33).

11) Την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική 
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού 
Λυκείου» (Β΄ 2737).

12) Την υπ’ αρ. 44/02-09-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/605/114285/Β1/15-09-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 
υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου 
και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737) ως προς την ανάθεση του 
μαθήματος Ελληνική Γλώσσα των Α΄ και Β΄ τάξεων του 
Γενικού Λυκείου η οποία ορίζεται ως εξής:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική
Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία ΠΕ02

Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία ΠΕ02

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 85980/Δ2/
03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων 
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχο-
λικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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*02044332509210008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,




