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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 950/75/872253
(1)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσηλευτι−
κού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρά−
γραφος 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής

προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επι−
λογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
β. Των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ. Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄).
2. Τις οργανικές διατάξεις του Νοσηλευτικού Ιδρύ−
ματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ειδικός Κανονι−
σμός Λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ που κυρώθηκε με το από
28.4.1959 ΒΔ (ΦΕΚ Α΄ 95), όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα και ισχύει σήμερα).
3. Τη Φ.959.1/61/638104/31 Mαρ. 1999 υπουργική από−
φαση «Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ΝΙΜΤΣ» (ΦΕΚ 340 Β΄).
4. Την αριθμ. Υ156/23 Δεκ 2009 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύ−
πτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλ−
λεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη
τους, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Τα−
μείου Στρατού πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμό−
διο για όλο το προσωπικό του Ιδρύματος, ως εξής:
α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο
Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύ−
ουν στο Νομό αυτό, με τους αναπληρωτές τους. Ένα
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού
φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
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β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Τα υπό στοιχεία α’ τακτικά μέλη της παραγράφου 1
λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία α’ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουρ−
γείου ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του
διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται
ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των
προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις δια−
τάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός
(1) έτους από την τοποθέτηση τους.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση
και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικού της Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του Προϊ−
στάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού
της ως άνω Διεύθυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του
υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου πέ−
μπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα
άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.
8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο
αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν
οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ. 950/74/872252
(2)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) πα−
ράγραφος 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα

επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντι−
κειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές
διατάξεις».
β. Των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ. Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄).
δ. Του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ 27 Α΄/26.2.1992) «Περί Συνθέ−
σεως Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων Οργάνων Μετοχικού
Ταμείου Στρατού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη Φ.951.1/90/638103/31 Mαρ. 1999 υπουργική από−
φαση «Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ΜΤΣ» (ΦΕΚ 340 Β΄).
3. Την Αριθμ. Υ156/23 Δεκ. 2009 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύ−
πτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλ−
λεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη
τους, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού πε−
νταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το
προσωπικό του Ταμείου, ως εξής:
α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο
Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύ−
ουν στο Νομό αυτό, με τους αναπληρωτές τους. Ένα
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού
φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Τα υπό στοιχεία α’ τακτικά μέλη της παραγράφου 1
λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία α’ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουρ−
γείου ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του
διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται
ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των
προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις δια−
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τάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός
(1) έτους από την τοποθέτησή τους.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση
και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικού της Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του Προϊ−
στάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού
της ως άνω Διεύθυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή
του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσί−
ας.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου πέ−
μπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα
άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.
8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ 1415
(3)
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και
άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενερ−
γειακής απόδοσης οικιών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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΄ 98/22−4−
2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και ειδικό−
τερα τα άρθρα 4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1
και 2 αυτού.
3. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18−10−2002) «περί Σύ−
στασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του
ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30−10−2003), με το άρθρο 9 του
ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23−12−2004), με το άρθρο 10 του
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ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14−2−2006), με το άρθρο 16 παρ.
1 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008), με το άρθρο 27
του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18−12−2008) και με το άρθρο
22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21−7−2009) και ισχύει
σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.
4. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008) «Μέτρα για
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
26 αυτού,
6. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4−6−2010) «Επιτάχυνση
της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και
ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.
7. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
8. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/
7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
10. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) για την Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»
κλπ.
11. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) περί διορι−
σμού Υπουργών και Υφυπουργών.
12. Το Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τρο−
ποποιήθηκε, (ΦΕΚ, 19 Α/1.2.1988).
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής,
όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
και ειδικότερα το Άρθρο 44.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών δι−
ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής, και ειδικότερα τα άρθρα 43−46.
15. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ό,τι αφορά
την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
16. Την υπ’ αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001).
17. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).
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18. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5442/511.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
19. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Μακεδονίας − Θράκης».
20. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».
21. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου».
22. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής».
23. Την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ 5825/30−3−2010 ΚΥΑ «Κα−
νονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
«(ΦΕΚ 407/Β/3−4−2010).
24. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των ΕΠ, ως αρμόδιας Διαχειριστικής
Αρχής των ΠΕΠ 2007−2013, της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ−
ΤΙΚΟΤΗΤΑ και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
25. Την υπ’ αριθμ. 15563/29.06.2010 επιστολή του Γενι−
κού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης με το σχέδιο
ΚΥΑ «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακείου με την επω−
νυμία Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και τα υπ’ αριθμ. πρωτ.:
3208/15.07.2010, 3885/07/07/2010, 62391/1567/12.07.2010
και 5635/09.07.2010, έγγραφα των Γενικών Γραμματέων
της Περιφέρειας Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτι−
κής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου
αντιστοίχως.
26. Το γεγονός ότι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διαθέτει την απα−
ραίτητη τεχνογνωσία για την επιτυχή εκπλήρωση των
καθηκόντων του συνιστούμενου Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου.
27. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται
δαπάνη ύψους 396.000.000 ευρώ, η οποία βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
1. Συνιστάται Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με
την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ», εφε−
ξής Ταμείο, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι−
χειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την επίτευξη
των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην
Ελλάδα, σχετικά με την ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήματος της χώρας και την ενίσχυση της αειφο−
ρίας, και ειδικότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας
και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο
Ταμείο.
2. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από
ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (ΜΧΤ), όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006.
3. Για τη σύσταση του Ταμείου και την άμεση ενίσχυση
των παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για την βελτίω−
ση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών, καταβάλλεται

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕ−
ΜΠΜΕ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω
δωρεάς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 2β
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ως χρηματο−
δότηση του προγράμματος για τη άμεση ενίσχυση των
παρεμβάσεων στον οικιακό τομέα και ενεργειακών επι−
θεωρήσεων το συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα
έξι εκατομμυρίων (396.000.000) ευρώ σε μία ή περισσό−
τερες δόσεις. Το εν λόγω ποσό επιμερίζεται αρχικά σε
διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (241.000.000) ευρώ
για τη σύσταση του Ταμείου και σε εκατόν πενήντα πέ−
ντε εκατομμύρια (155.000.000) ευρώ για το πρόγραμμα
της άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών και των ενεργει−
ακών επιθεωρήσεων. Με όμοια αναλογία επιμερίζονται
οι χρηματοδοτήσεις από τα επί μέρους Επιχειρησιακά
Προγράμματα του άρθρου 3. Ο τελικός επιμερισμός
μεταξύ των κονδυλίων για τη σύσταση του Ταμείου και
των κονδυλίων για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυ−
σης των νοικοκυριών θα διαμορφωθεί από την τελική
ζήτηση άμεσης ενίσχυσης και θα πιστοποιηθεί από την
Επενδυτική Επιτροπή του άρθρου 5.
4. Το ανωτέρω ποσόν, που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε μία ή
περισσότερες δόσεις, συνολικού ύψους τριακοσίων ενε−
νήντα έξι εκατομμυρίων (396.000.000) ευρώ από τη ΣΑΕ
061/8 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό
επ` ονόματι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
5. Το Ταμείο ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά την έν−
νοια του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
και υποχρεούται στην τήρηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τους κανόνες του εφαρμοζόμενου Συ−
στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
Άρθρο 2
Κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
1. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων
θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κόστος διαχείρισης
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο για
κάθε ημερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων του
Ταμείου Χαρτοφυλακίου μέχρι ποσού 200 εκατ. ευρώ
και 0,5% για ποσά άνω των 200 εκ. ευρώ για τη διάρκεια
της συνδρομής.
2. Ως «κόστος διαχείρισης» νοείται το σύνολο των
πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στην ΤΕ−
ΜΠΜΕ ΑΕ αποκλειστικά και μόνον από την παροχή των
υπηρεσιών της στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δρά−
σης και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη
τρέχουσα δραστηριότητα αυτής. Οι δαπάνες αυτές
περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές
προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων, ταξιδιών, διαμο−
νής και γενικά κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία και
άμεσα συνδεδεμένη με την εκτέλεση της δράσης και οι
οποίες καθορίζονται συγκεκριμένα στη συμφωνία χρη−
ματοδότησης του άρθρου 9 παρ. 3. Τα γενικά (έμμεσα)
έξοδα καλύπτονται, εάν είναι στοιχείο του πραγματικού
κόστους για την εκτέλεση της δράσης και εάν καταλο−
γίζονται στη δράση αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με
δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.
3. Η πληρωμή του κόστους διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ γίνεται απολογιστικά, μετά από αίτημά της που
υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
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Επ. Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα.
4. Η πιστοποίηση της ορθότητας του κόστους διαχεί−
ρισης που υποβάλλεται για πληρωμή διενεργείται από
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επ. Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με έλεγχο
των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αναλυτική κατάσταση των άμεσων και έμμεσων
δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και β) Αντίγραφα
των παραστατικών για την πραγματοποίηση και εξό−
φληση των δαπανών.
Άρθρο 3
Αποφάσεις συγχρηματοδότησης πράξεων
που αφορούν τη σύσταση του Ταμείου
1. Για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων
και την ενίσχυση της αειφορίας, και ειδικότερα για την
εξοικονόμηση ενέργειας αποφασίζεται η συγχρηματο−
δότηση από τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα
των παρακάτω πράξεων με τον αντίστοιχο προϋπολο−
γισμό για τη συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης:
(α) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» δημόσιας δαπάνης είκοσι
τριών εκατομμυρίων (23.000.000,00) ευρώ συγχρημα−
τοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης άξονας
προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
(β) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» δημόσιας δαπάνης δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ, συγχρηματοδοτεί−
ται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης άξονας προτε−
ραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
(γ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου Εξοικονομώ κατ’ οίκον δημόσιας δαπάνης δέκα έξι
εκατομμυρίων (16.000.000,00) ευρώ συγχρηματοδοτείται
από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου,
άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποι−
ότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας «.
(δ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» δημόσιας δαπάνης εξήντα
έξι εκατομμυρίων (66.000.000,00) ευρώ συγχρηματοδο−
τείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1:»
«Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας − Ενέργειας
στην Περιφέρεια Αττικής».
(ε) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακί−
ου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» δημόσιας δαπάνης τεσσάρων
εκατομμυρίων (4.000.000,00) ευρώ συγχρηματοδοτείται
από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτε−
ραιότητας 3:»Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμό−
τητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
(στ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» δημόσιας δαπάνης εκατόν
επτά εκατομμυρίων (107.000.000,00) ευρώ, συγχρημα−
τοδοτείται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση
του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση
της αειφορίας».
(ζ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακί−
ου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» δημόσιας δαπάνης δέκα πέ−
ντε εκατομμυρίων (15.000.000,00) ευρώ, συγχρηματοδο−
τείται από το ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
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άξονας προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος − Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής».
2. Όλες οι ανωτέρω πράξεις χρηματοδοτούνται από
τη ΣΑΕ 061/8.
3. Η ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα−
τικότητα» εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για
τις ανωτέρω πράξεις και μεριμνά για την καταχώρηση
των στοιχείων της παρούσας απόφασης στο Ολοκλη−
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
4. Η ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα» εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής
για τις πράξεις επιχορήγησης των ωφελουμένων και τις
πράξεις που αφορούν τις ενεργειακές επιθεωρήσεις,
οι οποίες θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των
οικείων αξόνων προτεραιότητας των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Ανταγωνιστικότητας και σύμφωνα με την τελική ζήτηση
άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών, θα εκδοθούν οι
αποφάσεις ένταξης στα οικεία Επιχειρησιακά Προγράμ−
ματα των ανωτέρω πράξεων επιχορήγησης και ενεργει−
ακών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3 της
παρούσας απόφασης. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ασκεί καθήκοντα
δικαιούχου για τις πράξεις αυτές. Τα καθήκοντα της
ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα» και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ασκούνται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
5. Η ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα» ενημερώνει συστηματικά τις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξης για την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων
του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον» και παρέχει σε
αυτές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη
διαχείριση των πράξεων που αναλαμβάνει.
Άρθρο 4
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο Χαρτοφυ−
λακίου και ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. Η χρηματοδότηση των πράξεων του άρθρου 3, μετά
την παρούσα απόφαση συγχρηματοδότησης από τα ΕΠ
και την εγγραφή τους στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή
της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 παρ. 3 συμφωνίας
χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, θα γίνεται με μεταφορά των πιστώσε−
ων στο Λογαριασμό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου που θα
ανοιχθεί για το συγκεκριμένο έργο είτε απευθείας στην
Τράπεζα της Ελλάδος, είτε ύστερα από διαγωνιστική
διαδικασία σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με βάση
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδι−
ας για την εκτέλεση της ΣΑΕ 061/8, Υπηρεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου του Υπουργείου Οικονομικών και η εμφάνιση των
αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων
επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαι−
ολογητικών:
α) Αντιγράφου της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη
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χρηματοδότηση των οικείων πράξεων δημοσίων επεν−
δύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα από−
φαση.
β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.
γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στο
λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που
προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες
Επενδυτικής Επιτροπής
1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και
τον συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων του Τα−
μείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» στην Ελλάδα συνιστάται
Επενδυτική Επιτροπή.
2. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από επτά τα−
κτικά μέλη και αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκ των
οποίων:
α) ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης,
εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής των Περιφερεια−
κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως μέλος και ανα−
πληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του,
γ) ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας, εκπρό−
σωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα, ως μέλος.
δ) ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος
της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ως μέλος.
Από τα λοιπά μέλη ένα (1) μέλος ορίζεται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής και τα άλλα δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής εί−
ναι διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους. Στις
συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να
παρίστανται έως τρεις εκπρόσωποι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
α) Καθορίζει τα κριτήρια και τους όρους επιλογής
των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, κατόπιν ει−
σήγησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, τα οποία εγκρίνονται από
τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης.
β) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., τα
αποτελέσματα επιλογής των Μέσων Χρηματοοικονομι−
κής Τεχνικής, καθώς και το σχέδιο Συμφωνίας Χρημα−
τοδότησης μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και των ΜΧΤ.
γ) Εγκρίνει, κατόπιν σχετικής πρότασης της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ, τα Σχέδια Υλοποίησης Δράσης που εκπονούνται στη
βάση της ΚΥΑ του άρθρου 9 και υποβάλλονται από τα
ΜΧΤ, ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών, η εκτέλεση των
οποίων παρακολουθείται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..
δ) Εγκρίνει τον τελικό πίνακα κατάταξης με τα φυσικά

πρόσωπα στα οποία θα διατεθούν τα δάνεια και τα τυ−
χόν πρόσθετα κίνητρα, που εισηγείται η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
ε) Εποπτεύει την πρόοδο του Ταμείου, εγκρίνει την
έκθεση προόδου και παρακολουθεί σε περιοδική βάση
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως
αυτές θα προσδιορισθούν αναλυτικά από σχετική συμ−
φωνία χρηματοδότησης που θα υπογραφεί σύμφωνα
με το άρθρο 9 της παρούσας μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
στ) Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή προ−
τάσεις προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και άλλους αρμόδιους
φορείς σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων
του Ταμείου.
ζ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
της, κατά την πρώτη της συνεδρίαση.
4. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία
φορά ανά εξάμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου ή πρόταση δύο μελών του, ή πρόταση της
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα
όταν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε
από τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου
ή/και του Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λεπτο−
μέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν γένει
λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα καθορισθούν
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
5. Η Επενδυτική Επιτροπή ασκεί τις ως άνω αρμοδι−
ότητες και με βάση τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ του
άρθρου 9 παρ.1 της παρούσης.
Άρθρο 6
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε / Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής
1. Προς το σκοπό της υλοποίησης των στόχων του
Ταμείου, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα εισηγείται στην Επενδυτική
Επιτροπή αναφορικά με την επιλογή των Μέσων Χρημα−
τοοικονομικής Τεχνικής, μέσω των οποίων θα διατίθε−
νται δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε φυσικά πρόσωπα ,σε
συνδυασμό με πρόσθετα κίνητρα και θα συν−επενδύουν
προς το σκοπό αυτό και ίδια δανειακά κεφάλαια, από
κοινού με τα δανειακά κεφάλαια, που θα επενδύσει το
Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Οι Φορείς αυτοί θα επιλεγούν
κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εθνικής και κοι−
νοτικής νομοθεσίας.
2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή
τα κριτήρια επιλογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής και το προτεινόμενο από αυτούς Σχέδιο Υλο−
ποίησης της Δράσης, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμ−
φωνα με τους όρους των Κανονισμών που διέπουν τα
Διαρθρωτικά Ταμεία και συμβατά με τους στόχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα κριτήρια επιλογής
εγκρίνονται από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
3. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εισηγείται προς την Επενδυτική Επι−
τροπή την έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης με τα
φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα διατεθούν τα δάνεια, με
βάση τη διενεργηθείσα αξιολόγηση από τα επιλεγέντα
Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
Άρθρο 7
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι
1. Το Ταμείο και τα. Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνι−
κής, υποχρεούνται να διενεργούν και να αποδέχονται
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όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχεί−
ρισης και Ελέγχου ελέγχους, επαληθεύσεις και επι−
θεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγ−
ματοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου προ−
γραμματισμού προκειμένου να παρακολουθούνται οι
πραγματοποιούμενες επενδύσεις και να διασφαλίζεται
ότι τα διατιθέμενα από το Ταμείο ποσά επενδύονται
σύμφωνα με τους στόχους του οικείου άξονα προτε−
ραιότητας.
3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και
ελέγχων εξετάζεται, με βάση δικαιολογητικά έγγρα−
φα στο κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας
επιλογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, η
διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων φυσικών προ−
σώπων και η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της δράσης, η τήρηση της διαδρομής ελέγ−
χου, η ορθή καταβολή των κινήτρων, όπως επίσης και η
τήρηση των ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης
και η τεκμηρίωση των αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 43 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1828/2006.
4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσε−
ων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επη−
ρεάζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων εφαρμό−
ζονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των
τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών στο κατάλληλο επίπεδο.
Άρθρο 8
Διαδρομή ελέγχου
1. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λο−
γιστικής παρακολούθησης για κάθε ένα από τα συμ−
μετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα, οι οποίοι θα
λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παρακο−
λούθηση και διαχείριση των πόρων που συνεισέφεραν
στο Ταμείο.
2. Τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής οφείλουν να
τηρούν ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολού−
θησης για κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Επιχειρησια−
κά Προγράμματα, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά
και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των
πόρων που συνεισέφεραν στο Ταμείο.
3. Επίσης τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
οφείλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του
Κανονισμού 1083/2006, να τηρούν όλα τα δικαιολογη−
τικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν
στην επένδυση, παροχή δανείου ή εγγύησης ή τυχόν
πρόσθετα μέτρα και να θέτουν αυτά στη διάθεση των
εθνικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για:
α) διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,
β) διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του
μερικού κλεισίματος.
Τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
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ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως
αιτιολογημένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 9
Όροι υλοποίησης
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης πα−
ρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των οικιών, η διαδικασία υπο−
βολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτά, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, η διαδικασία παρακολούθησης και πι−
στοποίησης της υλοποίησης των επιμέρους έργων που
έχουν εγκριθεί, ο τρόπος καταβολής της επιχορήγησης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των παρεμβάσεων καθορίζονται στην κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3851/2010.
2. Μετά τηv επανεπένδυση για μια ακόμη φορά των
πόρων του Ταμείου που θα επιστραφούν για τη βελ−
τίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων οικιών,
το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί όπως θα καθοριστεί
στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ.1. Οι πόροι που
επιστρέφονται στο Ταμείο μετά την ως άνω ολοκλή−
ρωση του προγράμματος, οι πόροι που επιστρέφονται
στο Ταμείο, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική
Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικο−
νόμησης ενέργειας σύμφωνα με τους καταστατικούς
σκοπούς και διαδικασίες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ καθώς και για
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης επιχει−
ρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με χρηματοδό−
τηση από τρίτους (ΧΑΤ).
3. Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και για
τον αναλυτικότερο προσδιορισμό των όρων, προϋποθέ−
σεων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας θα υπογραφεί
σχετική συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ του Ελλη−
νικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
(4)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Ζάρκου Ναυσικά του Δημητρίου.
Με την υπ’ αριθμ. 5341/30−6−2010 απόφαση της Αντι−
νομάρχη Αθηνών χορηγείται στην Ζάρκου Ναυσικά του
Δημητρίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το Πρ. Δ. με αριθ. 23/30−1−1992,
άρθρο 1.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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(5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Δόλα Ζωή του Δημητρίου.
Με την υπ’ αριθμ. 5469/30−6−2010 απόφαση της Αντι−
νομάρχη Αθηνών χορηγείται στην Δόλα Ζωή του Δη−
μητρίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, σύμφωνα με το Πρ. Δ. με αριθ. 23/30−1−1992,
άρθρο 1.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(6)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Χονδροπούλου Αλεξία του Χρή−
στου.
Με την υπ’ αριθμ. 5441/30−6−2010 απόφαση της Αντινο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην Χονδροπούλου Αλεξία
του Χρήστου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το Πρ. Δ. με αριθ. 23/30−1−1992,
άρθρο 1.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Δημοπούλου Βασιλική του Πανα−
γιώτη.
Με την υπ’ αριθμ. 5830/14−7−2010 απόφαση της Αντινο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στον Δημοπούλου Βασιλική
του Παναγιώτη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού, σύμφωνα με το Πρ. Δ. με αριθ. 23/
30−1−1992, άρθρο 1.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Παπαλάμπρου Αγγελική του Λά−
μπρου.
Με την υπ’ αριθμ. 5925/14−7−2010 απόφαση της Αντινομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στην Παπαλάμπρου Αγγελική του
Λάμπρου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ−
γού, σύμφωνα με το Πρ. Δ. με αριθ. 23/30−1−1992, άρθρο 1.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Καρρά Μελίνα−Αθηνά του Σοφο−
κλή.

(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Κορτομανίτη Παναγιώτα του Κων−
σταντίνου.

Με την υπ’ αριθμ. 5469/30−6−2010 απόφαση της Αντινο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην Καρρά Μελίνα− Αθηνά
του Σοφοκλή άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το Πρ. Δ. με αριθ. 23/30−1−1992,
άρθρο 1.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 5848/14−7−2010 απόφαση της Αντι−
νομάρχη Αθηνών χορηγείται στην Κορτομανίτη Πανα−
γιώτα του Κωνσταντίνου άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με το Πρ. Δ. με αριθ.
23/30−1−1992, άρθρο 1.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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