
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων 
ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης κατά την έν-
νοια και για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 13 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΑΑ/551700/15-11-2021 κοινής υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβρά-
βευσης διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέσεις, 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε 
άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την 
καταβολή αυτής» (Β’ 5416).

3 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
(αποφάσεων και εγγράφων), βεβαιώσεων και τίτ-
λων πληρωμής «με εντολή Αναπληρώτριας Προ-
ϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 
στους/ις Αναπληρωτές/τριες Προϊσταμένους/ες 
των Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης και Προ-
ϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και 
Πληρωμών της Διεύθυνσης Εσωτερικών της οι-
κείας Γενικής Διεύθυνσης.

4 Έγκριση διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών 
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/78010/2723 (1)
   Καθορισμός κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων 

ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, κατά την 

έννοια και για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 13 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4067/2012 «Νέος 

Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 31 του ν. 4933/2022 (Α’ 99).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

4. 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).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

7. 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 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα αποσκοπεί στον καθορισμό των κριτηρίων 
για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ως ειδικής αρχιτεκτονικής 
σχεδίασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του 
ν. 4067/2012.

Άρθρο 2
Κριτήρια

1. Κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων χαρακτηρίζονται ως 
ειδικής αρχιτεκτονικής Σχεδίασης, λόγω της ευρύτερης 
κοινωνικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, τεχνικής, 
συμβολικής και περιβαλλοντικής τους σημασίας, εφόσον 
και η λειτουργία τους, η θέση ή άλλα χαρακτηριστικά 
τους έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο ευρύτερο δομημένο 
ή φυσικό περιβάλλον. 

2. Για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ή συγκροτήματος κτι-
ρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης απαιτείται να 
συντρέχουν διαζευκτικά τα κριτήρια της περ. α’ ή της 
περ. β’ κατωτέρω:

α. Το κτίριο ή το συγκρότημα κτιρίων έχει ειδικές κα-
τασκευαστικές απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη 
χρήση του και από το ότι απευθύνεται σε μεγάλο πληθυ-
σμό όπως αμφιθέατρα, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες 
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κ.λπ. Εφόσον οι κείμενες διατάξεις θέτουν ειδικές προ-
διαγραφές ή απαιτήσεις λειτουργίας, για την επιβεβαί-
ωση συνδρομής του κριτηρίου απαιτείται επιπλέον η 
τεκμηρίωση από τον ενδιαφερόμενο ότι η ανέγερση του 
κτιρίου ή του συγκροτήματος είναι σύμφωνη με αυτές.

β. Το κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων έχει ειδικές αρχιτε-
κτονικές προδιαγραφές και αποτελεί δείγμα αρχιτεκτο-
νικής σχεδίασης από εγνωσμένου κύρους επώνυμους 
δημιουργούς, οι οποίοι κατέχουν βραβεία αρχιτεκτονι-
κής ή έχουν διακριθεί σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγω-
νισμούς. Στην περίπτωση αυτή, το κτίριο ή συγκρότημα 
κτιρίων πρέπει να πληροί και τα ακόλουθα κριτήρια:

αα. Να διαθέτει αξιόλογα μορφολογικά, ογκοπλαστικά 
ή/και αρχιτεκτονικά στοιχεία, αισθητική και σχεδιαστική 
ποιότητα και αρμονία, με την εφαρμογή πρωτότυπων 
παραμέτρων σχεδιασμού, που να είναι επαρκή για την 
ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη πε-
ριοχή (τοπόσημο) και για τη συμβολή του στη διαχρονι-
κή αστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά.

ββ. Να κατασκευάζεται και να λειτουργεί σύμφωνα 
με τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής 
απόδοσης, και να διαθέτει διεθνή πιστοποίηση βιώσιμης 
ανάπτυξης (όπως LEED, BREEAM κ.ά.).

3. Η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχι-
τεκτονικής, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 13 του ν. 4067/2012, περιλαμβάνει και αιτιολό-
γηση για τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων της παρ. 2.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

O Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

    Αριθ. 307122  (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΑΑ/551700/15-11-2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ύψους οικονομικής επι-
βράβευσης διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέ-
σεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία 
και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάρι-
ση και την καταβολή αυτής» (Β’ 5416).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.  4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής δια-

χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/Ε.Ε. δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

β. του άρθρου 29, της παρ. 8 του άρθρου 31 και του 
άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγ-
γελματικός Αθλητισμός» (Α’ 121),

γ. του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε-
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής» (Α’ 101),

δ. 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),

ε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), 

στ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

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

η. της υπό στοιχεία Υ3/20-01-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ-
γείων» (Β’ 48),

θ. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ι. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

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

ιβ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

ιγ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/551700/
15-11-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 
2019, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια-
δικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση 
και την  καταβολή αυτής.» (Β’ 5416).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/370688/3-8-2021 εισηγη-
τική έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

4. Την υπό στοιχεία  ΥΠΠΟΑ/311533/30-6-2022 ειση-
γητική έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού/ΥΠΠΟΑ ούτε του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
551700/15-11-2021 (Β’ 5416) κοινή υπουργική απόφαση 
ως εξής:

i. Η περ. α) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4  
αντικαθίσταται ως εξής: «…..Προκειμένου για αθλητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε 
εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού - αθλη-
τή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού - 
αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί 
όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορί-
ζεται η 16η Αυγούστου 2022».

ii. Η περ. α) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 4 
αντικαθίσταται ως εξής: «…..Προκειμένου για προπο-
νητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου 
ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπό-
μενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η 
Αυγούστου 2022».

iii. Η περ. α) της τρίτης παραγράφου του άρθρου 4  
αντικαθίσταται ως εξής: «….Προκειμένου για χορογράφο 
και επιστημονικούς συνεργάτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επι-
στημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα 
σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγω-
νιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων ορίζεται η 16η Αυγούστου 2022».

2. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 34968  (3) 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
(αποφάσεων και εγγράφων), βεβαιώσεων και τίτ-
λων πληρωμής «με εντολή Αναπληρώτριας Προ-
ϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 
στους/ις Αναπληρωτές/τριες Προϊσταμένους/ες 
των Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης και Προ-
ϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και 
Πληρωμών της Διεύθυνσης Εσωτερικών της οι-
κείας Γενικής Διεύθυνσης. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Δι-

αδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

• του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),

• των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης • Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

• των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης • Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

• του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) • 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως 
των άρθρων 24 και 69Γ αυτού,

• του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

• τoυ π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες») (Α’ 145) και

• του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).

2. Την υπ’ αρ. 2/45897/0026/14.06.2017 (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-
36Κ) εγκύκλιο του ΓΛΚ, με θέμα την παροχή οδηγιών 
επί των διατάξεων του ν.  4270/2014, καθώς και την 
2/45136/0026/1.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η- ΞΘΨ) όμοια, με 
θέμα την παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση 
και πληρωμή δημοσίων δαπανών. 

3. Την υπ’ αρ. 92414/28.12.2016 (ΑΔΑ: 7ΧΘΚΟΡ1Ι-ΖΡΖ) 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού, 
μεταξύ άλλων, Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης του Τμή-
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
και Πληρωμών της Διεύθυνσης Εσωτερικών της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου.

4. Την υπ’ αρ. 47641/14.08.2018 (ΑΔΑ: Ψ11ΠΟΡ1Ι-ΝΙΠ) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ως άνω Δι-
εύθυνσης.

5. Την υπ’ αρ. 63480/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6Κ04ΟΡ1Ι-ΦΥ0) 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού Αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

6. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
προς τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
οικονομικού ενδιαφέροντος της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, για την απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς 
και την έγκαιρη και την ταχεία διεξαγωγή των ενεργειών 
που αφορούν οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές 
προέκυψαν από την μεταφορά στους φορείς Κεντρικής 
Κυβέρνησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης, 
έκδοσης εντολής πληρωμών και εξόφλησης των δαπα-
νών των προϋπολογισμών αυτών. 

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

Α. Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή «Με εντολή Ανα-
πληρώτριας  Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε-
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ρικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 
τον/ην Αναπληρωτή/τρια Προϊστάμενο/η του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Εσωτερικών 
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του/ης τον/
ην νόμιμο/η αναπληρωτή/ρια του/ης, πράξεων (απο-
φάσεων και εγγράφων), βεβαιώσεων και τίτλων πληρω-
μής, για τις κατωτέρω αρμοδιότητες και περιγραφόμενα 
αντικείμενα:

1. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του δι-
ατάκτη και έλεγχου τήρησης των περί ανάληψης υπο-
χρεώσεων διατάξεων και τη χορήγηση της παρά πόδας 
πράξης - βεβαίωσης επί της απόφασης ανάληψης υπο-
χρέωσης (παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016), για 
ποσά πάσης φύσεως δαπανών ύψους έως δύο χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (2.500 €).

2. Τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης στον προ-
ϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και την καταχώρηση της 
αναλαμβανόμενης δέσμευσης στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής και στο Μητρώο Δεσμεύσεων για 
ποσά πάσης φύσεως δαπανών ύψους έως δύο χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (2.500 €).

3. Τη βεβαίωση επί της πράξης ανατροπής απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης ότι η δέσμευση της πίστωσης 
ανακλήθηκε, για ποσά πάσης φύσεως δαπανών ύψους 
έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 €).

4. Τον έλεγχο και τις πράξεις εκκαθάρισης (άρθρο 76 
του ν. 4446/2016) με βάση τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά στοιχεία, την έκδοση και υπογραφή των χρηματικών 
ενταλμάτων και των εντολών /τίτλων πληρωμής για 
ποσά πάσης φύσεως δαπανών ύψους έως δύο χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (2.500 €) μέσα στα καθοριζόμενα κατά 
μήνα όρια πληρωμών. 

5. Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική 
Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστι-
κών αποφάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος, από τις 
οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6. Την επιστροφή δικαιολογητικών δαπανών για τα 
οποία κατά την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κα-
νονικότητας διαπιστώθηκαν θεραπεύσιμες ελλείψεις.

7. Την επιστροφή δαπανών λόγω μη νομιμότητας και 
κανονικότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
εντός των ορίων της εξουσιοδότησης.

8. Την τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ-
σωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

9. Την εκκαθάριση των τακτικών μηνιαίων αποδοχών 
του πάσης φύσεως προσωπικού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμών (Ε.Α.Π.) με βάση τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στοιχεία, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων 
και της εντολής πληρωμής τους και την υπογραφή των 
μηνιαίων συγκεντρωτικών εκκαθαριστικών καταστάσε-
ων μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού.

10. Την εκκαθάριση και την έκδοση των χρηματικών 
ενταλμάτων και της εντολής πληρωμής των κάθε είδους 
πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και υπηρεσιακών 
μετακινήσεων, καθώς και των με οποιαδήποτε άλλη ονο-
μασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως 
προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και 

των αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την 
πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης.

11. Τις βεβαιώσεις για το σύνολο των αμοιβών που κα-
ταβλήθηκαν στους δικαιούχους στο φορολογικό έτος και 
το φόρο που παρακρατήθηκε (άρθρο 1 της υπό ατοιχεία 
ΠΟΛ. 1051/2015 απόφασης Β’ 373, όπως ισχύει).

Β. Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή «Με εντολή 
Αναπληρωτή/τρια Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου» τον/ην Αναπληρωτή/τρια Προϊστάμενο/η του 
Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών και Πληρωμών της Διεύθυνσης Εσωτερικών και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του/ης τον/ην νόμι-
μο/η αναπληρωτή/ρια του/ης, πράξεων (αποφάσεων και 
εγγράφων), βεβαιώσεων και τίτλων πληρωμής, για τις κα-
τωτέρω αρμοδιότητες και περιγραφόμενα αντικείμενα:

1. Την παραγωγή στο ΟΠΣΔΠ ηλεκτρονικών εντολών 
μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τρά-
πεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων 
χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) 
ανεξαρτήτως ποσού με πίστωση των τραπεζικών λογα-
ριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενερ-
γούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους.

2. Την διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο 
Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών 
των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαι-
ώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. 

3. Την καταχώριση των στοιχείων και την τήρηση των 
μητρώων δικαιούχων δαπανών, κατασχέσεων και εκ-
χωρήσεων. 

4. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή 
των δικαιούχων. 

5. Τα διαβιβαστικά έγγραφα αποστολής στο Ελεγκτι-
κό Συνέδριο των δικαιολογητικών δαπανών, καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου απαιτείται από τις κεί-
μενες διατάξεις.

6. Την παροχή στην Ελληνική Στατιστική Αρχή τριμη-
νιαίων οικονομικών στοιχείων σχετικά με τις πληρωτέες 
υποχρεώσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς φο-
ρείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

7. Τη σύνταξη και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους: α. της μηνιαίας συνοπτικής έκθεσης απλήρω-
των υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, β. των 
μηνιαίων πινάκων δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 
κατά ΑΛΕ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19 
γ. του τριμηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του τακτι-
κού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  
δ. της τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης και λειτουργίας του 
Μητρώου Δεσμεύσεων και ε. πίνακα πληρωμών από το 
τακτικό αποθεματικό.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Ιουλίου 2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ
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      Αριθμ. 1/283   (4)
Έγκριση διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών 

μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-

νας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέ-

σεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας» (Α’ 171).

2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), ιδίως το άρ-
θρο 13Α, το άρθρο 28, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 20 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και την παρ. 5 του 
άρθρου 98, του ν. 4547/2018 (Α’ 102), και την περ. α της 
παρ. 4 του άρθρου 43.

3. Τον ν.  4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοι-
νωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141), ιδίως την περ. η του 
άρθρου 259 και τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 473.

4. Την υπ’ αρ. 128821/04.12.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Προ-
έδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ)» (ΥΟΔΔ 1032).

5. Την υπ’ αρ. 283 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
της 22.07.2022, θέμα 1.

6. Την υπό στοιχεία Λ.001/266/10225/12.07.2022 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) του Ειδικού Λο-
γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 50.00 0,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (ΚΑΕ 64.06).

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

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση τίθενται οι κανόνες διαδι-

κασίας χορήγησης υποτροφιών μέσω του Ειδικού Λο-
γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Άρθρο 2
1. Η ΕΕΑΕ δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυ-

χιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.
2. Για τις εν λόγω υποτροφίες ισχύουν γενικά οι εξής 

κανόνες:
1) Οι υποτροφίες χορηγούνται για την πραγματοποίη-

ση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για τη λήψη 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

2) Οι υποψήφιοι υπότροφοι επιτρέπεται να παρέχουν 
έμμισθη εργασία μόνο στο πλαίσιο επικουρικού έργου 

εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος πραγματοποίησης 
των μεταπτυχιακών σπουδών. 

3) Οι υποψήφιοι υπότροφοι έχουν ολοκληρώσει την 
εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου θα πραγ-
ματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

4) Το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών των 
υποψηφίων υποτρόφων είναι συναφές με θέματα, όπως: 
πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία, ραδιολογική ή 
πυρηνική ασφάλεια.

Άρθρο 3
Yποβολή υποψηφιοτήτων 
για τη χορήγηση υποτροφίας

Οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη υποτροφίας υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στην ΕΕΑΕ, εντός προθεσμίας, όπως 
αυτή ορίζεται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος:

- Αίτηση υποψηφιότητας
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- Σύντομη παρουσίαση του αντικειμένου και των 

στόχων των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών 
(motivation letter).

- Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα πραγματοποίησης των μεταπτυχι-
ακών/διδακτορικών σπουδών. 

- Συστατικές επιστολές.
- Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

1. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή 
επιτροπή (Επιτροπή υποτροφιών), η οποία ορίζεται με 
απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ και περιλαμβάνει τον Διευθυ-
ντή Κύκλου Σπουδών του Περιφερειακού Ευρωπαϊκού 
Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΕΕΑΕ (ν. 4085/2012, Α’ 194) 
ως Πρόεδρο, ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΕΕΑΕ και έναν (1) 
εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος δύναται να είναι μέλος 
ΔΕΠ ή να υπηρετεί σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό 
ίδρυμα της αλλοδαπής.

2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται 
ιδίως υπόψη:

- Οι τίτλοι σπουδών. 
- Το συνολικό επιστημονικό έργο (π.χ. συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα, ο αριθμός δημοσιεύσεων σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια, κ.ά.) και 
η συνάφειά του, με την ευρεία έννοια, με τα αντικείμενα 
ενδιαφέροντος (βλ. παρ. 1).

- Η συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών με τα 
γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

- Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα που ανα-
φέρονται ρητά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος.

3. Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των 
υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή υποτροφιών διαμορφώνει 
κατάλογο με τους υποψήφιους που προκρίνονται στην 
επόμενη φάση της αξιολόγησης. Οι προκρινόμενοι υπο-
ψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη με τα μέλη 
της Επιτροπής υποτροφιών.  Ακολούθως, η Επιτροπή 

rzorbak
Highlight
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υποτροφιών ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης και ακολουθεί περίοδος υποβολής 
ενστάσεων. 

4. Ενδεχόμενες ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή 
Επιτροπή ενστάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με 
απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ και είναι διαφορετικά από 
εκείνα της Επιτροπής υποτροφιών. 

5. Τα οριστικά αποτελέσματα επικυρώνονται από το 
ΔΣ της ΕΕΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις προβλέψεις του 
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5
Xορήγηση και διάρκεια υποτροφίας

1. Η χορηγούμενη από την ΕΕΑΕ υποτροφία αφορά 
στην υποστήριξη έως δύο υποτρόφων σε ετήσια βάση, 
για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, 
με την παροχή ετησίου χρηματικού ποσού τηρουμένων 
των ορίων του Πίνακα 1. Ο αριθμός των χορηγούμενων 
υποτροφιών ανά έτος και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό 
καθορίζονται στην εκάστοτε πρόκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος.

Πίνακας 1: Ανώτατα χορηγούμενα ποσά υποτροφιών 
ανά τόπο σπουδών. 

Τόπος 
σπουδών

Μηνιαίο 
ποσό 

διαβίωσης

Ετήσιο 
ποσό 

κάλυψης 
διδάκτρων

Ανώτατη
ετήσια 

χορηγούμενη
υποτροφία

ΕΥΡΩΠΗ EUR 1.500 EUR 7.000 EUR 25.000

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ GBP 1.250 GBP 6.000 GBP 21.000

Η.Π.Α./
ΚΑΝΑΔΑΣ USD 1.600 USD 7.000 USD 26.200

ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ USD 1.600 USD 7.000 USD 26.200

(Σημείωση: τα αναφερόμενα ποσά σε συνάλλαγμα 
είναι ενδεικτικά και μπορούν να αναπροσαρμόζονται 
αναλογικά σε περίπτωση που λόγω της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας το ετησίως χορηγούμενο ισόποσο σε Ευρώ 
υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ).

2. Η υποτροφία καταβάλλεται μετά την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης υποτροφίας με την ΕΕΑΕ και την υπο-
βολή βεβαίωσης εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχια-
κών/διδακτορικών σπουδών.  Στη συνέχεια, δύναται να 
προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο, σε ατομικό τραπεζικό 
λογαριασμό και σε είδος συναλλάγματος ανάλογα με 
τη χώρα σπουδών. 

3. Η ΕΕΑΕ δύναται να προκηρύξει νέο κύκλο υποτροφι-
ών, με την ολοκλήρωση μίας ή και των δύο υφιστάμενων 
χορηγούμενων υποτροφιών. 

Ο δικαιούχος υπότροφος υποβάλλει στον ΕΛΚΕ της 
ΕΕΑΕ και:

- Βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα.
- Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου 

και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού όπου θα γίνει 

η κατάθεση του χρηματικού ποσού που προβλέπεται 
στο πλαίσιο της υποτροφίας.

4. Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθμό 
μηνών.  Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορί-
ζεται η ημερομηνία αρχικής χορήγησής της. Η μέγιστη 
χρονική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας καθορί-
ζεται ως εξής:

- Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για μεταπτυχιακές σπου-
δές επιπέδου M.Sc., χωρίς δυνατότητα παράτασης.

- Τριάντα έξι (36) μήνες για την εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μέγιστης 
παράτασης δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση 
ότι η πρόοδος του υποτρόφου είναι άριστη και δεν έχουν 
παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία πρώτης 
εγγραφής ή υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη διάρκεια 
φοίτησης στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

5. Η υποτροφία χορηγείται στον δικαιούχο είτε με την 
αρχή των σπουδών του είτε για αποπεράτωση σπουδών 
που έχει ήδη ξεκινήσει. Στη δεύτερη περίπτωση η δι-
άρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται βάσει του χρόνου 
φοίτησης που υπολείπεται σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών από την έναρξη χορήγησής της.

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις υποτρόφου

1. Ο υπότροφος με υπεύθυνη δήλωσή του, αναλαμβά-
νει να γνωστοποιήσει στην ΕΕΑΕ οποιαδήποτε άλλη χο-
ρηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχομένως 
του δοθούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα πραγματοποίη-
σης των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών ή άλλη 
πηγή (απαλλαγή από δίδακτρα, υποτροφία, βραβείο, 
θέση βοηθού κ.λπ.).

2. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας δεν επιτρέπεται 
η ανάληψη πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης εκ 
μέρους του υποτρόφου, εκτός εάν πρόκειται για απα-
σχόληση εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος, σχετική 
με το αντικείμενο των σπουδών του και με εξασφάλιση 
της συνηγορίας του επιβλέποντα καθηγητή.

3. Σε περίπτωση που ο υπότροφος ολοκληρώσει τις 
σπουδές του πριν από την ημερομηνία λήξης της υπο-
τροφίας, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την ΕΕΑΕ και 
να ζητήσει τη διακοπή της, διαφορετικά υποχρεούται 
να επιστρέψει στην ΕΕΑΕ το ποσό που καταβλήθηκε 
μετά την πρόωρη λήξη των σπουδών.  Ως λήξη σπου-
δών θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς παρουσίασης/
υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ή της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας ή επιτυχούς εξέτασης του 
συνόλου των μαθημάτων για την απόκτηση του τίτλου 
και όχι η ημερομηνία της ορκωμοσίας.

4. Γενικά ο υπότροφος οφείλει:
α. Να αφιερωθεί στις σπουδές του και να τηρεί τις υπο-

χρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και 
στη σύμβαση υποτροφίας.

β. Να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
σχετικό κανονισμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου 
πραγματοποιεί τις σπουδές.

γ. Να υποβάλλει στην ΕΕΑΕ, σε ετήσια βάση, προσωπική 
έκθεση προόδου σπουδών, εγκεκριμένη και υπογεγραμ-
μένη από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η μη έγκαιρη και 
τακτική αποστολή των ως άνω εκθέσεων συνεπάγεται 
αναστολή ή/και διακοπή της υποτροφίας, εφόσον ο υπό-
τροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική ειδοποίηση της ΕΕΑΕ. 
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δ. Να συμμετέχει σε δράσεις της ΕΕΑΕ που στοχεύουν 
στην ανάδειξη του θεσμού των υποτροφιών και στη ση-
μασία του στο πλαίσιο της παιδείας σήμερα.

ε. Να ενημερώνει εγγράφως την ΕΕΑΕ για την ακαδη-
μαϊκή ή επαγγελματική του εξέλιξη, για μια πενταετία 
μετά τη λήξη της υποτροφίας.

στ. Να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση (μελέτη, δια-
τριβή, άρθρο σε περιοδικό, ανακοίνωση σε συνέδρια, 
κ.λπ.) την ιδιότητά του ως υποτρόφου της ΕΕΑΕ και να 
αποστέλλει αντίγραφο των δημοσιεύσεων ή ανακοινώ-
σεων στην ΕΕΑΕ. Το περιεχόμενο της ως άνω αναφοράς 
συμφωνείται με την ΕΕΑΕ προ της πραγματοποίησης της 
ανακοίνωσης.

ζ. να ενημερώσει άμεσα την ΕΕΑΕ σε περίπτωση ολο-
κλήρωσης ή τερματισμού των σπουδών σε διάστημα 
μικρότερο της διάρκειας της υποτροφίας. Σε αυτή την 
περίπτωση η υποτροφία διακόπτεται αυτοδικαίως.

η. Να καταθέσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην ΕΕΑΕ, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
περάτωσης σπουδών, αντίγραφο του τίτλου σπουδών, 
ή βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, τε-
λική αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο ή διάκριση (αν 
χορηγείται) και αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής του εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, όπου 
πρέπει να αναφέρει ρητώς την υποτροφία που έλαβε 
από την ΕΕΑΕ.

θ. Ευκταίο είναι να προσπαθεί να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες και τις γνώσεις του στην Ελληνική Επικράτεια, 
τουλάχιστον για δύο έτη, εντός της δεκαετίας μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών του.

Άρθρο 7 
Αναστολή υποτροφίας

1. Η παροχή της υποτροφίας δύναται να ανασταλεί, 
μετά από αίτηση του υποψήφιου, για διάστημα, το οποίο 
δεν υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, αν βεβαίως συ-
ντρέχουν σοβαροί λόγοι που τη δικαιολογούν.  Σε πε-
ρίπτωση καθυστέρησης της έναρξης ή της συνέχισης 
των σπουδών πέραν του ενός έτους, επιπλέον διάστημα 
αναστολής χορηγείται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς και 
απρόβλεπτους λόγους.

2. Για αναστολή παροχής της υποτροφίας ο δικαιούχος 
υπότροφος οφείλει να καταθέσει στην ΕΕΑΕ:

- αίτημα αναστολής όπου περιγράφονται οι λόγοι και 
το ακριβές διάστημα αναστολής των σπουδών,

- επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν τους λόγους της 
αναστολής, και

- βεβαίωση του υποτρόφου αναφορικά με τη δυνατό-
τητα αναστολής των σπουδών. 

Άρθρο 8
Παράταση υποτροφίας

1. Παράταση στη διάρκεια της υποτροφίας δύναται να 
δοθεί μόνο στην περίπτωση υποτρόφων που πραγματο-
ποιούν διδακτορικές σπουδές. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
υπότροφοι υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ αίτηση για παράταση 
της υποτροφίας, η οποία συνοδεύεται από:

- αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα καθηγητή,
- αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης σπου-

δών που συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθη-
γητή και

- υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για το κόστος 
σπουδών και διαβίωσης.

Άρθρο 9
Ανάκληση ή διακοπή υποτροφίας

Το ΔΣ της ΕΕΑΕ δύναται να αποφασίσει την ανάκληση 
ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν συντρέχει 
ένας από τους παρακάτω λόγους:

- Ο υπότροφος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
του, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

- Η πρόοδος του υποτρόφου είναι μη ικανοποιητική, 
σύμφωνα με δύο (2) συνεχόμενες εξαμηνιαίες εκθέσεις 
προόδου του επιβλέποντος καθηγητή.

- Ο υπότροφος αδυνατεί να ολοκληρώσει ή έχει διακό-
ψει τις σπουδές για τις οποίες χορηγήθηκε υποτροφία. 
Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να επιστρέψει στην 
ΕΕΑΕ τα ποσά που έλαβε κατά τη διάρκεια της υποτρο-
φίας. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει, εάν η αδυναμία 
ολοκλήρωσης των σπουδών ή διακοπής αυτών οφείλε-
ται σε λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, τη βασιμότητα 
των οποίων εξετάζει το ΔΣ της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

Για τα λοιπά ζητήματα του άρθρου 249 του ν. 4957/2022 
που δεν ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα απόφαση, 
ισχύουν οι διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ) της ΕΕΑΕ [υπ’ αρ. 3/275/19-08-2021 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ (Β’ 3165)].

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη δημοσί-
ευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

  Αγ. Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ   
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*02041850808220008*

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,


