
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 3η Τροποποίηση της υπ’  αρ. 3887/18-3-2015 
κοινής υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ’’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ 2014-2020» (Β’ 682).

2 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογη-
τικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου για 
την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης 
και συμπαραγωγής του Eλληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού.

3 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολο-
γητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου 
για την υλοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού (ΕΟΤ) προγραμμάτων μίσθωσης χώ-
ρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής 
επικοινωνίας έντυπης, διαδικτυακής ή/και κάθε 
άλλης μορφής ή μέσω εταιρειών αγοράς μέσων 
(media shops) στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 897 (1)
   3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3887/18-3-2015 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση της Επι-

τροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ’’Υποδομές Μεταφορών, Περι-

βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ 2014-2020» 

(Β’ 682).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006 και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 
110 αυτού.

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

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1300/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1084/2006.

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’  αρ. 
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχε-
τικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εται-
ρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων.

5. Την υπό στοιχεία C(2014) 10160 final/18-12-2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρ-
θρο 24 και την παρ. 6 του άρθρου 58 αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

9. Τον ν. 4914/2022 «Για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρ-
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμμα-
τική Περίοδο 2021-2027» (Α’ 61).

10. 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).

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

12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156) και ειδικότερα το 
άρθρο 3.

13. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

14. Την υπ’ αρ. 3887/18-3-2015 (Β’ 682) κοινή υπουρ-
γική απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 11539/30-9-2016 (Β’ 3266) κοινή υπουρ-
γική απόφαση και με την υπ’ αρ. οικ. 11268/13-12-2019 
(Β’ 4726) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

15. Την υπ’ αρ. 86593/13.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 628).

16. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

17. Την υπό στοιχεία οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8366/
20-07-2022 απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι-
αχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στους 
ακόλουθους φορείς: α) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης 
Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά. β) Διεύθυνση Εν-
διάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του Αναπτυξια-
κού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) γ) Ενδιάμεσος 
Φορέας Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Του-
ριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Αναπτυξιακή Α.Ε. 
ΟΤΑ)» (Β’ 3990).

18. Την υπ’ αρ. 93478/29.09.2022 (Β’ 5173) υπουργική 
απόφαση Διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 
και «Πολιτική Προστασία» η οποία συστάθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022.

19. Την υπ’ αρ. 94728/04.10.2022 (Β’ 5229) υπουργική 
απόφαση Διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης Προγράμματος «Μεταφορές» σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και κα-
τάργηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ/1058/29.12.2017 
(Β’ 81/2018) υπουργικής απόφασης.

20. Την υπό στοιχεία οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12894/
15-11-2022 απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι-
αχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης των Προγραμμάτων “Περιβάλλον και Κλι-
ματική Αλλαγή” και “Πολιτική Προστασία” 2021-2027» 
(Β’ 5877).

21. Την υπ’ αρ. 123288/19.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΘ446ΜΤΛΡ-
Γ3Α) απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την τοποθέτηση Προϊσταμένου στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Μετα-
φορές» 2021-2027.

22. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027.

23. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση συγκρότησης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Τροποποιείται η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορί-
ζεται:

1. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
ο οποίος επιβλέπει και συντονίζει τη Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027.

ΙΙ Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 με δικαίωμα 
ψήφου είναι:

α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
με αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Σχεδιασμού της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής 
(ΕΥΣΣΑΕ) της ΕΑΣ.

4. O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027 με Αναπλη-
ρωτή του τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α1.

5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστο-
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων».

6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενι-
σχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ) της 
ΕΑΣ.

β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών υποργείων και της ΜΟΔ
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7. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών ή εκπρόσωπός του.

8. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, ή εκπρόσωπός του.

9. Ο Γενικός Γραμματέας του Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ή εκπρόσωπος του.

10. Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ή εκπρόσωπος του.

11. Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ή εκπρόσωπος του.

12. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, ή εκπρόσωπος του.

13. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, ή εκπρόσωπός του.

14. Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.

15. Ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

16. Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Με-
ταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών και Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

17. Ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και 
Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδο-
μών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

18. Ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19. Ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20. Ο Γενικός Διευθυντής Χωρικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

21. Ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

22. Ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

23. Ο Γενικός Διευθυντής Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

24. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

26. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

27. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Ποιό-
τητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

28. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Διεύθυνση Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης) του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.

29. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Οικογενεια-
κής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

30. Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

31. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
32. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
33. Εκπρόσωπος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
34. Εκπρόσωπος της ΟΣΕ Α.Ε.
35. Εκπρόσωπος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
36. Εκπρόσωπος της ΟΑΣΑ Α.Ε.
37. Εκπρόσωπος της Εγνατία Οδός Α.Ε.
38. Εκπρόσωπος της Υ.Π.Α.
39. Εκπρόσωπος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
40. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
41. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-

δας (ΚΕΔΕ).
δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
42. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
43. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-

τών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
44. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη-

χανιών (ΣΕΒ).
45. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής (ΟΚΕ).
46. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΤΕΕ).
47. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
48. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος (ΟΕΕ).
49. Εκπρόσωπος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων, («Δ.Φο.Δι.Σ.Α.»).
50. Εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης, («Ε.Δ.Ε.Υ.Α.») εκπροσωπούμε-
νη από τον Πρόεδρό της.

51. Εκπρόσωπος του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέ-
σμου Νομού Αττικής («Ε.Δ.Σ.Ν.Α»).

52. Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογι-
κών Οργανώσεων (ΠΑΝ-ΔΟΙΚΟ).

53. Εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση 
(W.W.F.) - ΕΛΛΑΣ.

54. Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχει-
ρίζονται τμήματα του Προγράμματος

55. Εκπρόσωπος της ΕΥΔ «Περιβάλλον και Κλιματική 
Αλλαγή και Πολιτική Προστασία».

56. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Αττικής.

57. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας.

58. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Θεσσαλίας.

59. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας.

60. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
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61. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας.

62. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Ηπείρου.

63. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας.

64. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων.

65. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου.

66. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Κρήτης.

67. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Νοτίου Αιγαίου.

68. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου.

69. Εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρι-
σης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.

70. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυ-
τικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

71. Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθη-
νών (ΕΑΤΑ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ).

III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 συμμετέχουν χωρίς 
δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
3. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων.
4. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-

ων.
6. Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ.
7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για 

το «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ 
ΚΑΠ)» 2023-2027.

8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 
2021-2027.

9. Εκπρόσωπος της «Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 
2021-2027».

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε-
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσω-
πείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγρά-
φως και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027 τον 
εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας 
αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινω-
νίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση 
στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια δια-
δικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αντικα-
τάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύματος και 
του αναπληρωματικού μέλους σε κάποια συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή στη συγκε-
κριμένη συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδι-
κοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργείων, 
των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην οικ. 3887/
18-3-2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 682).

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

O Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4322 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολο-

γητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου 

για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμι-

σης και συμπαραγωγής του Eλληνικού Οργανι-

σμού Τουρισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπερ. δδ’ της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 

του ν. 3270/2004 περί μίσθωσης χώρου και χρόνου «Αρ-
μοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμού» (Α’ 187), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4875/2021 (Α’ 250),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και 
δη των άρθρων 91 και 92.

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπη-
ρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ,

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157),
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η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 72/2018 «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρε-
σιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (Α’ 141),

ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιγ. της υπ’ αρ. 6722/13.04.2017 απόφασης Υπουργών 
Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός δικαιολογητι-
κών εκκαθάρισης δαπανών Δημοσίου για προγράμματα 
συν διαφήμισης και συμπαραγωγής του ΕΟΤ» (Β’ 1368).

2. Την ανάγκη εκ νέου καθορισμού της διαδικασίας 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκκαθάρισης 
και πληρωμής δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση 
από τον Ε.Ο.Τ. προγραμμάτων συμπαραγωγής και συν-
διαφήμισης.

3. Την υπ’ αρ. 2952/10-02-2023 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα 
με την οποία δεν προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυν-
ση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού ή 
του Ε.Ο.Τ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ορισμός

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά για την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν 
στην υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης και 
συμπαραγωγής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.)

Άρθρο 2
Α Μέρος: Διαδικασία

1. Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα 
προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του 
E.O.T. άρχεται είτε με πρωτοβουλία και πρόσκληση του 
Ε.Ο.Τ., είτε με πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμ-
βαλλομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο 
υλοποιεί τη συγκεκριμένη ενέργεια προβολής και προ-
ώθησης του ελληνικού τουρισμού.

2. Εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΤ ή άλλου αρμο-
δίου οργάνου του ΕΟΤ περί συμπαραγωγής και συνδια-
φήμισης και ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης κατά 
τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 3270/2004.

3. Εκδίδεται, όπου απαιτείται, υπουργική απόφαση της 
περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.

4. Σε εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. εκδίδεται από-
φαση αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ, για την ανάληψη της 
σχετικής υποχρέωσης δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) 
και την έγκριση της δαπάνης.

5. Υπογράφεται ψηφιακά ή ιδιοχείρως σύμβαση ή 
εντολή καταχώρισης (Insertion Order) από τους νόμι-
μους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

6. Εκδίδεται από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ απόφαση σύ-
στασης Επιτροπής παραλαβής.

7. Εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο του EOT, φο-
ρολογικό στοιχείο αξίας.

8. Συντάσσεται από την οικεία Επιτροπή πρακτικό πο-
σοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

9. Εκδίδεται κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο 
αντίτυπα, θεωρημένη από τον/την Προϊστάμενο/η της 
Υπηρεσίας του ΕΟΤ.

Β Μέρος: Δικαιολογητικά
1. Πρόσκληση του Ε.Ο.Τ. ή του αντισυμβαλλομένου 

φυσικού ή νομικού προσώπου και επικοινωνιακό πλάνο 
ενεργειών του προτεινόμενου προγράμματος συμπαρα-
γωγής και συνδιαφήμισης.

2. Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΤ ή άλλου αρμοδίου ορ-
γάνου του ΕΟΤ περί συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης 
και ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, με αναγραφή 
των στοιχείων του δικαιούχου και συνοπτική περιγραφή 
του αντικειμένου, της χρονικής διάρκειας, του συμφω-
νημένου ποσού και του τρόπου πιστοποίησης ή ολοκλή-
ρωσης του αντικειμένου.

3. Υπουργική απόφαση περί της έγκρισης της ως άνω 
απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΤ ή άλλου αρμοδίου οργά-
νου του ΕΟΤ, ως προς το πρόγραμμα συμπαραγωγής 
και συνδιαφήμισης και ως προς τον προϋπολογισμό του, 
όπου απαιτείται.

4. Εκτελεστική απόφαση αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ 
για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης δαπάνης 
(δέσμευση πίστωσης) και για την έγκριση της δαπάνης.

5. Σύμβαση ή εντολή καταχώρισης (Insertion Order) 
υπογεγραμμένη ψηφιακά ή ιδιοχείρως από τους νόμι-
μους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

6. Απόφαση αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ περί της σύ-
στασης Επιτροπής παραλαβής.

7. Φορολογικό στοιχείο αξίας του αντισυμβαλλομένου 
του ΕΟΤ.

8. Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της 
οικείας Επιτροπής του ΕΟΤ.

9. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο αντίτυπα, 
θεωρημένη από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσί-
ας του ΕΟΤ, στην οποία αναγράφονται i) ο ΚΑΕ και το 
οικονομικό έτος που βαρύνει η δαπάνη και ii) τα πλήρη 
στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο 
ή επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός τρα-
πεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN), το συνολικό ποσό 
της δαπάνης, η ανάλυση των σχετικών κρατήσεων και 
το τελικό πληρωτέο ποσό.

Άρθρο 3 
Εκκαθάριση

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ εφόσον συγκεντρώσει 
και ελέγξει τα δικαιολογητικά του προηγούμενου άρ-
θρου, καθώς και φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημε-
ρότητα των δικαιούχων όπου απαιτείται, προβαίνει στην 
εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης.

2. Η πληρωμή της εντελλόμενης δαπάνης διενεργείται 
με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος (Χ.Ε.) 
σε βάρος του ΚΑΕ 9491 ή του ΚΑΕ 9891 των εγκεκριμέ-
νων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του EOT (ΠΔΕ ή 
Τακτικού Π/Υ αντίστοιχα). Για την ίδια αιτία, επιτρέπεται 
να εκδίδονται και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 
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(Χ.Ε.Π.) με υπολόγους τους Προϊσταμένους των Υπηρε-
σιών Εξωτερικού του ΕΟΤ.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό 
στοιχεία 6722/13.04.2017 κοινή απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός δικαιολογητι-
κών εκκαθάρισης δαπανών Δημοσίου για προγράμματα 
συν διαφήμισης και συμπαραγωγής του ΕΟΤ» (Β’ 1368).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 4323 (3)
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολο-

γητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου 

για την υλοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού (ΕΟΤ) προγραμμάτων μίσθωσης χώ-

ρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής 

επικοινωνίας έντυπης, διαδικτυακής ή/και κάθε 

άλλης μορφής ή μέσω εταιρειών αγοράς μέσων 

(media shops) στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 

του ν. 3270/2004 περί μίσθωσης χώρου και χρόνου «Αρ-
μοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμού» (Α’ 187), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4875/2021 (Α’ 250),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και 
δη των άρθρων 91 και 92,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

δ) του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπη-
ρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ,

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 72/2018 «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρε-
σιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (Α’ 141),

ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιγ) την υπό στοιχεία 12040/2018 απόφαση Υπουρ-
γών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός 
της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκκαθάρισης 
δαπανών του Δημοσίου για την εκτέλεση συμβάσεων 
μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με 
πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή 
και στην αλλοδαπή» (Β’ 2782), 

ιδ) Την υπό στοιχεία 12785/2018 απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών και Τουρισμό με τίτλο «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 12040/9-7-2018 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 2782) «Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιο-
λογητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου για την 
εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης χώρου και χρόνου που 
συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με πάσης φύσεως μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή» (Β’ 3117).

2. Την ανάγκη εκ νέου καθορισμού της διαδικασίας 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκκαθάρισης 
και πληρωμής δαπανών που αφορούν στην υλοποίη-
ση από τον Ε.Ο.Τ. προγραμμάτων μίσθωσης χώρου και 
χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας 
έντυπης, διαδικτυακής ή/και κάθε άλλης μορφής ή μέσω 
εταιρειών αγοράς μέσων (media shops) στην ημεδαπή 
και στην αλλοδαπή.

3. Την υπ’ αρ. 2951/10-02-2023 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα 
με την οποία δεν προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυν-
ση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού ή 
του Ε.Ο.Τ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά για την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών που 
αφορούν στην υλοποίηση από τον Ε.Ο.Τ. προγραμμάτων 
μίσθωσης χώρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα 
μαζικής επικοινωνίας, έντυπης, διαδικτυακής ή/και κάθε 
άλλης μορφής ή μέσω εταιρειών αγοράς μέσων (media 
shops) στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
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Άρθρο 2
Α Μέρος: Διαδικασία

1. Η διαδικασία μίσθωσης χώρου και χρόνου σε πά-
σης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας έντυπης, δια-
δικτυακής ή/και κάθε άλλης μορφής ή μέσω εταιρειών 
αγοράς μέσων (media shops) στην ημεδαπή και στην 
αλλοδαπή άρχεται κατόπιν πρότασης συνεργασίας, είτε 
με πρωτοβουλία οργάνων του ΕΟΤ είτε με πρωτοβουλία 
του αντισυμβαλλόμενου με τον ΕΟΤ φυσικού ή νομικού 
προσώπου.

2. Εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΤ ή άλλου αρμο-
δίου οργάνου του ΕΟΤ, περί μίσθωσης χώρου και χρόνου 
και ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης κατά τα οριζό-
μενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 3270/2004.

3. Εκδίδεται, όπου απαιτείται, υπουργική απόφαση της 
περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.

4. Σε εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. εκδίδεται από-
φαση αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ, για την ανάληψη της 
σχετικής υποχρέωσης δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) 
και την έγκριση της δαπάνης.

5. Υπογράφεται ψηφιακά ή ιδιοχείρως σύμβαση ή 
εντολή καταχώρισης (Insertion Order) από τους νόμι-
μους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

6. Εκδίδεται από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ απόφαση σύ-
στασης Επιτροπής παραλαβής.

7. Εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο του EOT, φο-
ρολογικό στοιχείο αξίας.

8. Συντάσσεται από την οικεία Επιτροπή πρακτικό πο-
σοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

9. Εκδίδεται κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο 
αντίτυπα, θεωρημένη από τον/την Προϊστάμενο/η της 
Υπηρεσίας του ΕΟΤ.

Β Μέρος: Δικαιολογητικά
1. Πρόσκληση του Ε.Ο.Τ. ή του αντισυμβαλλομένου 

φυσικού ή νομικού προσώπου και επικοινωνιακό πλάνο 
ενεργειών του προτεινόμενου προγράμματος διαφημι-
στικής προβολής.

2. Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΤ ή άλλου αρμοδίου ορ-
γάνου του ΕΟΤ περί μίσθωσης χώρου και χρόνου και 
ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης με αναγραφή των 
στοιχείων του δικαιούχου και συνοπτική περιγραφή του 
αντικειμένου, της χρονικής διάρκειας, του συμφωνημέ-
νου ποσού και του τρόπου πιστοποίησης ή ολοκλήρω-
σης του αντικειμένου.

3. Υπουργική απόφαση περί της έγκρισης της ως άνω 
απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΤ ή άλλου αρμοδίου οργά-
νου του ΕΟΤ, ως προς το πρόγραμμα διαφημιστικής 
προβολής και ως προς τον προϋπολογισμό του, όπου 
απαιτείται.

4. Εκτελεστική απόφαση αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ 
για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης δαπάνης 
(δέσμευση πίστωσης) και για την έγκριση της δαπάνης.

5. Σύμβαση ή εντολή καταχώρισης (Insertion Order) 
υπογεγραμμένη ψηφιακά ή ιδιοχείρως από τους νόμι-
μους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

6. Απόφαση αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ περί της σύ-
στασης Επιτροπής παραλαβής.

7. Φορολογικό στοιχείο αξίας του αντισυμβαλλομένου 
του ΕΟΤ.

8. Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της 
οικείας Επιτροπής του ΕΟΤ.

9. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο αντίτυπα, 
θεωρημένη από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσί-
ας του ΕΟΤ, στην οποία αναγράφονται i) ο ΚΑΕ και το 
οικονομικό έτος που βαρύνει η δαπάνη και ii) τα πλήρη 
στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο 
ή επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός τρα-
πεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN), το συνολικό ποσό 
της δαπάνης, η ανάλυση των σχετικών κρατήσεων και 
το τελικό πληρωτέο ποσό.

Άρθρο 3
Εκκαθάριση

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ εφόσον συγκεντρώσει 
και ελέγξει τα δικαιολογητικά του προηγούμενου άρ-
θρου, καθώς και φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημε-
ρότητα των δικαιούχων όπου απαιτείται, προβαίνει στην 
εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης.

2. Η πληρωμή της εντελλόμενης δαπάνης διενεργείται 
με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος (Χ.Ε.) 
σε βάρος του ΚΑΕ 9491 ή του ΚΑΕ 9891 των εγκεκριμέ-
νων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του EOT (ΠΔΕ ή 
Τακτικού Π/Υ αντίστοιχα). Για την ίδια αιτία, επιτρέπεται 
να εκδίδονται και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 
(Χ.Ε.Π.) με υπολόγους τους Προϊσταμένους των Υπηρε-
σιών Εξωτερικού του ΕΟΤ.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται:
1. η υπό στοιχεία 12040/2018 κοινή απόφαση Υπουρ-

γών Οικονομικών και Τουρισμό με τίτλο «Καθορισμός 
της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκκαθάρισης 
δαπανών του Δημοσίου για την εκτέλεση συμβάσεων 
μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με 
πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή 
και στην αλλοδαπή» (Β’ 2782).

2. Η υπ’ αρ. 12785/2018 κοινή απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών και Τουρισμό με τίτλο «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 12040/9-7-2018 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β’ 2782) «Καθορισμός της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου 
για την εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης χώρου και 
χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με πάσης φύσεως μέσα 
μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή και στην αλλο-
δαπή» (Β’ 3117).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.    

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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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,
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