
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην ΕΤΕπ για δανεισμό του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ποσού 20.000.000 €.

2 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 
υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικα-
σίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προ-
γραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημι-
ουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών 
για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνι-
κής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β’ 677), όπως εκάστοτε ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 002/86246/0025 (1)
   Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

στην ΕΤΕπ για δανεισμό του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ποσού 20.000.000 €. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) των άρθρων 91-108 του ν. 4549/2018, «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α' 
105/14.06.2018), 

(β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98/22.04.2005),

(γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 121/09.07.2019),

(δ) της κοινής υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών 340/2019, «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3051/26.07.2019),

(ε) του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/
8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

2. Τη με αριθμ. FI 87494/20-06-2018 Δανειακή Σύμβα-
ση μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3. Την 356/01-03-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Το αριθμ. 19963/7441/25-04-2018 έγγραφο της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Την αριθμ. 167/2018 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Το με αριθμ. 00206 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/11-07-2018 έγ-
γραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΚΕΜΚΕ).

7. Το από 10-12-2019 e-mail της ΕΤΕπ με τους τελικούς 
όρους χρηματοδότησης.

8. Την από 05-12-2019 απόφαση της 21ης Συνεδρί-
ασης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την 
κάλυψη δανείου ποσού 20.000.000,00 € του ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με την αριθμ. 87494/20-06-2018 
Δανειακή Σύμβαση.

Σκοπός του δανείου είναι:
• Η ανακατασκευή πεζοδρομίων και πεζόδρομων του 

Εμπορικού Κέντρου.
• Η αποκατάσταση υπαρχόντων δημόσιων χώρων με 

ουσιαστικές παρεμβάσεις.
• Η ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων.
• Έργα επείγοντος χαρακτήρα και άμεσης υλοποίησης 

στο λόφου Λυκαβηττού για αντιπλημμυρική προστασία.
• Η κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων.
• Η κατασκευή νέων χώρων πρασίνου στον Ελαιώνα 

(Οικοδομικά Τετράγωνα 17 και 29) και η
• Προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και οχη-

μάτων για την διαχείριση απορριμμάτων.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 

εξής:

Ποσό (€): 20.000.000,00 €

Ημερομηνία εκταμίευσης: 20.12.2019

Διάρκεια δανείου: 20 έτη

Περίοδος Χάριτος: 5 έτη

Επιτόκιο: 0,896%

Πληρωμή τόκων: ανά εξάμηνο (20.12* και 
20.06* εκάστου έτους)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αποπληρωμή κεφαλαίου: ανά έτος (20.12* εκάστου 
έτους)

Πρώτη πληρωμή Κεφαλαίου: 20.12. 2024*

Τελευταία πληρωμή Κεφαλαίου: 20.12. 2039*

*Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να μεταβληθούν στην 
πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν συμπίπτουν με αργίες

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ 
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από τον 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω 
Δανειακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της, απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, 
Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με 
ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων του ως εγγυητή.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σε περίπτωση αδυναμίας πλη-
ρωμής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση 
προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκά-
στοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό 
Δημόσιο, με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή 
από αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημό-
σιο, ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω 
ποσών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει 
κάθε φορά. Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στον 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επη-
ρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη 
του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.

III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημο-
σίου 1.00 % για την παρεχόμενη εγγύηση του, την οποία 
ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, σύμφωνα με την 2/9441/0025/23-01-2012 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών.

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση 
του ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύη-
σης του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο του ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ποσού 20.000.000,00 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 20.000.000,00 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Αριθμ. 131404  (2)
   Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 

υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδι-

κασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικα-

σίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

2. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων 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, τροπο-
ποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48 και 70 
αυτού.

3. Τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα 
άρθρα 119 παρ.4 και 329 παρ.4 αυτού, ως ισχύει.

5. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α' 192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/08-07-2019) «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α'/09-07-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την 47/18.07.2019 (ΦΕΚ Α' 3100) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

9. Την 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργική από-
φαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουρ-
γίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» 
(ΦΕΚ 677/τ.Β'/03.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

10. Την 69136/ΕΥΘΥ 627/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β'/ 
10.07.2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και 
αντικατάσταση της 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β'/1352), όπως ισχύει».
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11. Την 69137/ΕΥΘΥ 628/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β'/ 
10.07.2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 
15 παρ. 3 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 3861/
ΕΥΣ524/29.1.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 
7333), όπως ισχύει».

12. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 
C(2014) 7801 final/29.10.2014 για την έγκριση ορισμέ-
νων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την απόφαση 
C(2014)3542, ως ισχύει.

13. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ Β΄ 5968) υπουρ-
γική απόφαση «Αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/ 
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφα-
σης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», ως ισχύει.

14. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφο-
ρούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, 
διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, 
εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κα-
θώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητι-
κής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 
Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων.

15. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος 
υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαι-
τήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς 
και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στη 
βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό 
της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της 
ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση τους, κα-
θώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην 
υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 
υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρι-
σης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, 
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β'/03.03.2017), όπως 
ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β' 677) 

υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 5 και 
η παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 6, ως εξής: 
«5. Η ΜΟΔ Α.Ε., για πράξεις τεχνικής βοήθειας των Τομεα-
κών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020.»

Άρθρο 2
Η παράγραφος Α.2 (Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξο-

πλισμός) του Υποπρογράμματος Α' του Παραρτήματος 
της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β' 677) υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών και η εγκατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού 
γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεο-
μοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό 
κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών 
μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας 
κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού. Η κατηγορία αυτή εί-
ναι επιλέξιμη μόνο για τη ΜΟΔ Α.Ε. ως Δικαιούχο του Ε.Π. 
Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. Στην περίπτωση που υπάρ-
χει έγγραφη δήλωση αδυναμίας, από τη ΜΟΔ Α.Ε., κά-
λυψης των συγκεκριμένων αναγκών, είναι επιλέξιμη για 
υλοποίηση από κάθε φορέα που υποβάλει πρόταση, με 
ανώτατο όριο 13.000 €/έτος ανά δικαιούχο της Τεχνικής 
Βοήθειας. Από το συνολικό ποσό της κατηγορίας δύναται 
να διατεθεί συνολικό ποσό έως 15.000€ για την αγορά 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Για τους δικαιούχους του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-
2020», καθώς και όλους τους δικαιούχους των Ε.Π./
Προγραμμάτων, η προμήθεια δύναται να γίνει σε μία 
ή περισσότερες αναθέσεις, υπό τον όρο, να μην υπερ-
βεί το συνολικό ποσό, μέχρι το τέλος της περιόδου 
(31/12/2023). 

Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το 
ανώτατο όριο διαμορφώνεται σε 40.000 €/έτος, με τους 
όρους που τέθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η χρονομί-
σθωση (leasing) των ανωτέρω μηχανημάτων για κάθε 
δικαιούχο φορέα.

Η ΕΥ ΟΠΣ, εξαιτίας του κομβικού ρόλου της στην 
ηλεκτρονική παρακολούθηση της υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ, δικαιούται μέσω του ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας, για 
τις αυξημένες ανάγκες προμήθειας, εγκατάστασης και 
λειτουργίας των εξυπηρετητών, ενεργών και παθητικών 
στοιχείων δικτύου και εξοπλισμού πληροφορικής και 
επικοινωνιών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ-
στήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη 
της λειτουργίας των Κέντρων Δεδομένων, (κατόπιν έγ-
γραφης δήλωσης αδυναμίας από τη ΜΟΔ Α.Ε. κάλυψης 
των συγκεκριμένων αναγκών), κατ' αποκοπή επιπλέον 
ποσό 200.000€, το οποίο μπορεί να διπλασιασθεί μέ-
χρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020, 
εφόσον οι ανάγκες των ΕΥ του ΕΣΠΑ και της Αρχής Πι-
στοποίησης, το απαιτούν. Για τα Προγράμματα, τα οποία 
διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του 
στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, δίδεται η 
δυνατότητα προμήθειας φορητών υπολογιστών, χωρίς 
να επιτρέπεται η υπέρβαση του συνολικού ανωτάτου 
ορίου των 15.000€ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
(με τη δυνατότητα το ποσό της προγραμματικής περιό-
δου κατ' έτος να δαπανηθεί σε μία φορά)».
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Άρθρο 3
Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου Β.2 του 

Υποπρογράμματος Α΄ του Παραρτήματος της 23451/
ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β΄ 677) υπουργικής απόφασης 
αντικαθίστανται, ως εξής:

«Δύναται επίσης να χρηματοδοτηθούν τεχνικές μελέ-
τες (προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές και εφαρ-
μογής) για έργα που πρόκειται να ενταχθούν σε επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου και μόνο στην περίπτωση που οι πόροι του 
άξονα προτεραιότητας που θα ενταχθεί το έργο, δεν 
επαρκούν για την χρηματοδότηση τους ως υποέργου. 
Είναι, επίσης, δυνατόν να χρηματοδοτηθούν τέτοιες με-
λέτες, προκειμένου να ωριμάσουν έργα που είναι επιλέ-
ξιμα και δύνανται να ενταχθούν σε πρόγραμμα της επό-
μενης προγραμματικής περιόδου. Για τη χρηματοδότηση 

τεχνικών μελετών αυτής της παραγράφου απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 23451/
ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασί-
ες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατή-
ρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», και (ΦΕΚ 677/ 
τ.Β΄/03.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

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