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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση Επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά
στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών:
α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών
προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ. 4577/07.02.2020 (Β’ 380) κοινής
υπουργικής απόφασης.

2

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το έτος 2020 για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο: «Ο Δρόμος του Τυριού αποτελεί καινοτόμο κινητήριο μοχλό πολιτιστικής
κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή - Cheese Cult,
Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα - Αλβανία, 2014-2020».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφαλμάτων στην 157/Δ.Σ./19-02-2020
απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1500/
τ.Β’/21.4.2020.

Αρ. Φύλλου 1581

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39305/15-04-2020
(1)
Σύσταση Επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά
στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων
ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών
παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019,
κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ. 4577/07.02.2020
(Β’ 380) κοινής υπουργικής απόφασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
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δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων»(Α’ 31),
ε) των με αριθμ. Υ1 και Υ2/09.07.2019 (Β’ 2901) αποφάσεων του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης
των Υπουργείων» και «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών»,
στ) της με αριθμ. 48/01.08.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100),
ζ) της με αριθμ. 80327/01.08.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511),
η) της με αριθμ. 123476/04.12.2019 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής “Με εντολή υπουργού” ή “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
(Β’ 4452).
2. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρ. 24,
παρ. 8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 258).
3. Την υπ’ αριθμ. 4577/07.02.2020 (Β’ 380) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας
και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων
ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής - Καθορισμός ανώτατου ποσού, για τις δαπάνες
του έτους 2019».
4. Τη με αρ. 5439/85/14.5.85 (Β’ 298), κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση
των κονδυλίων της έρευνας», όπως τροποποιήθηκε με
την με αριθ. 12739/9-10-00 απόφαση (Β’ 1302).
5. Τη με αρ. 84833/16/2018 υπουργική απόφαση «Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων
που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας» (Β’ 1926).
6. Την από 17.02.2020 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την υποβολή
αιτημάτων συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής
φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2019 και χορήγηση
σχετικής βεβαίωσης, κατ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ.
4577/07.02.2020 (Β’ 380) κοινής υπουργικής απόφασης.
7. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων δικαιούχων που
θα υποβληθούν.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον τακτικό
προϋπολογισμό εφόσον οι αμοιβές ή/και οι μετακινήσεις
των μελών των επιτροπών θα βαρύνουν τις «Αποδόσεις
Κεφαλαίων του ν. 2216/1994 του Ειδικού Λογαριασμού
της ΓΓΕΤ», αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 1581/24.04.2020

1. Τη σύσταση Επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων προκειμένου να λάβουν βεβαίωση συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των
δαπανών: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης
προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις
δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ.
4577/07.02.2020 (Β’ 380) κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων θα διενεργηθεί είτε από εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους στον
τομέα τους, οι οποίοι θα επιλεγούν από το Μητρώο
Πιστοποιητών - Αξιολογητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), είτε
από επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που
δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών/ΜΠΑ της ΓΓΕΤ, στις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της συγκεκριμένης
πιστοποίησης από τους εγγεγραμμένους ΠιστοποιητέςΑξιολογητές στο ΜΠΑ.
Οι ως άνω εμπειρογνώμονες θα οριστούν με την απόφαση συγκρότησης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας και αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτημάτων των δυνητικών δικαιούχων, ήτοι μετά την 30η
Απριλίου 2020, που είναι η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής τους. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των ως άνω προς πιστοποίηση
αιτημάτων θα διενεργηθεί από στελέχη της ΓΓΕΤ ή από
εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν από το Μητρώο
Πιστοποιητών-Αξιολογητών που τηρείται στη ΓΓΕΤ και
θα οριστούν με την απόφαση συγκρότησης του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, ως ανωτέρω.
3. Οι εμπειρογνώμονες θα συντάξουν έκθεση πιστοποίησης, την οποία θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση
Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, Τμήμα
Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.
4. Τα μέλη των επιτροπών ελέγχου και πιστοποίησης
πρέπει να υποβάλλουν στη ΓΓΕΤ/Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/Τμήμα Καινοτομίας δήλωση περί «Μη σύγκρουσης συμφερόντων και
εμπιστευτικότητας».
5. Οι Επιτροπές δύνανται να πραγματοποιούν επιτόπιες
επαληθεύσεις του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου, αν αυτό
κριθεί αναγκαίο.
6. Τα μέλη των επιτροπών δεσμεύονται ενυπόγραφα
ό,τι θα τηρήσουν τις προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο
6 της κοινής υπουργικής απόφασης, ήτοι θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει το έργο τους ένα μήνα μετά την λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Επιτροπές ζητήσουν διευκρινίσεις από τους Δικαιούχους οι οποίοι έχουν υποβάλλει
αιτήματα, η προθεσμία ολοκλήρωσης μετατίθεται κατά
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες κατόπιν της υποβολής
των διευκρινίσεων από τους Δικαιούχους
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Τεύχος B’ 1581/24.04.2020

7. Οι επιτροπές είναι αμειβόμενες και οι προκύπτουσες
δαπάνες καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 167).
8. Το συνολικό ύψος δαπάνης για τη διενέργεια του έργου των ως άνω Επιτροπών εκτιμάται, κατά μέγιστο, στις
20.000 ευρώ και θα καλύπτει τις δαπάνες αμοιβών ή/και
μετακινήσεων. Θα βαρύνει δε, τα κονδύλια «Αποδόσεις
Κεφαλαίων του ν. 2216/1994 του Ειδικού Λογαριασμού
της ΓΓΕΤ ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 50/2020
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το έτος 2020 για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο: «Ο Δρόμος του Τυριού αποτελεί καινοτόμο κινητήριο μοχλό πολιτιστικής
κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή - Cheese Cult,
Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα - Αλβανία, 2014-2020».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
(συνεδρίαση 5η/10.04.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
(ΦΕΚ 314 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’).
2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’2284/
13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ 2889/
Β’/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 2537/Β’/
25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 4800/Β’/
29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ 1770/Β’/
18.05.2018) και 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ 3570/Β’/
25.09.2019) όμοιες.
3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (ΦΕΚ 948/
ΥΟΔΔ/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.».
4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της
ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με
τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που
αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται
ο Διευθύνων Σύμβουλος.

16411

5. Τις διατάξεις άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β’ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις» του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται από 1.1.2016 στον οργανισμό.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του προαναφερόμενου νόμου «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».
7. Το αριθμ. 194/03.04.2020 έγγραφο της Γαλακτοκομικής Σχολής καθώς και το αριθμ. 19499/03.04.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης, σχετικά με
την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2020
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ο Δρόμος του
Τυριού αποτελεί καινοτόμο κινητήριο μοχλό πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού
στη διασυνοριακή περιοχή - Cheese Cult, Διασυνοριακό
Πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα - Αλβανία, 2014-2020».
8. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου είναι απαραίτητη η απασχόληση του υπηρετούντος
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου και προκειμένου να εκτελεστούν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
απαραίτητες ενέργειες, όπως: εκπόνηση Διαγνωστικής
Μελέτης της Αξιακής Αλυσίδας Γάλακτος για την Ελληνική
Διασυνοριακή Περιοχή, εκπόνηση Μελέτης για τον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής για τα ενδιαφερόμενα
μέρη του Δρόμου του Τυριού, Επιλογή ενδιαφερομένων,
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων καθώς και Αντιμετώπιση
αυξημένων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν
σε θέματα Διοικητικο-Οικονομικής Διαχείρισης.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 9.373 ευρώ, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και έχει
συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020,
στον κωδικό 60.
10. Την υπ’ αριθμ. 19920/08-04-2020 με α.α: 1985 (ΑΔΑ:
ΩΜΘΨΟΞ3Μ-2ΟΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
ύψους 17.000 ευρώ που βαρύνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του Έργου: «Ο Δρόμος του Τυριού αποτελεί
καινοτόμο κινητήριο μοχλό πολιτιστικής κληρονομιάς
για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή
περιοχή - Cheese Cult, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού
Προγράμματος ΙΡΑ Ελλάδα - Αλβανία, 2014-2020».
11. Την αριθ. πρωτ. 20048/08.04.2020 εισήγηση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζουμε ομόφωνα:
1. Την έγκριση απασχόλησης κατά το έτος 2020 καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες σε οκτώ (8) υπαλλήλους και μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, για
τους λόγους που αναγράφονται στο σχετικό 10 της
παρούσης.
2. Την έγκριση της προκαλούμενης δαπάνης συνολικού ποσού 9.373 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται σε βά-
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ρος των πιστώσεων του συγκεκριμένου έργου, αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη του και έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του οργανισμού για το έτος 2020.
3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου
για την έκδοση απόφασης έγκρισης της απασχόλησης
των υπαλλήλων (ονομαστικά) του οργανισμού με βάση
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΚΟΣ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ

Τεύχος B’ 1581/24.04.2020

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην 157/Δ.Σ./19-02-2020 απόφαση του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1500/τ.Β’/21.4.2020, στη σελίδα 15461, στη β’ στήλη,
στον 27ο στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«1 άτομο ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 20 ώρες»
στο ορθό:
«1 άτομο ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 120 ώρες»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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