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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της
ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008.

2

Καθορισμός Αποζημίωσης Μελών Ομάδων Έργου για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7133 ΕΞ 2020
(1)
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της
ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 1, 2, 4 και 5 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(Α' 250),
β. της παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του ν. 3845/2010
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α' 65),
γ. του άρθρου 7 του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α' 148),
δ. του άρθρου 19 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση
πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»
(Α' 113),
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ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει,
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α'121),
ζ. της 338/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα την «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Ζαββό» (Β'3051),
η. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
2. Την 65685 ΕΞ 2019/13.6.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με
το άρθρο 2 του ν. 3723/2008» (Β' 2316).
3. Την υπ' αρ. ΕΜΠ. 4019/20.11.2019 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Την υπ' αρ. C(2019) 4274 final/11.6.2019 - SA.54332
(2019/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Την υπ' αρ. C(2020) 101 final/16.1.2020 - SA.55767
(2019/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει
καθεστώτα που προβλέπουν μέτρα ρευστότητας των
πιστωτικών ιδρυμάτων για μέγιστη περίοδο έξι μηνών.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη
συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (Α' 250) «Ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης
και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 8001/22/21-στ'
(2)
Καθορισμός Αποζημίωσης Μελών Ομάδων Έργου για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 21 και του άρθρου 28 του
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176),
όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου
52 του ν. 4369/2016 (Α΄33).
2. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής
κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄232), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α΄57) και ισχύει.
3. Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.» (Α΄133).
4. Των άρθρων 56,77,78,79,80, παρ.1 και 2 και 23
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β, του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015.
5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄112).
6. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).
7. Της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (Α΄42).
8. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις της
περίπτωσης 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄98).
9. Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
10. Της παραγράφου 5 του άρθρου 64 και του άρθρου
42 του π.δ. 178/2014, «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας» (Α΄281).
11. Του Κανονισμού 1290/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση των
κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του HORIZON 2020».
12. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
15. Της 340/26-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.» (Β΄3051).
16. Της 47/01-08-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.» (Β΄3100).
17. Της 80/30-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου.» (Β΄3058).
18. Της 7552/2/16-οβ΄ από 11/10/2019 απόφασης
Προϊσταμένου Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας «Αντικατάσταση μέλους 1ης Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της
ερευνητικής δράσης ANDROMEDA, με Κωδικό Δράσης:
833881, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON
2020» (ΑΔΑ:610646ΜΚ6Π-Ω3Η).
19. Της 7552/2/16-ογ΄ από 08/10/2019 απόφασης
Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Αντικατάσταση μέλους 1ης Ομάδας Έργου στο πλαίσιο των ερευνητικών
δράσεων SPIRIT,CREST, PREVENT, του χρηματοδοτικού
προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:6Ν9Δ46ΜΚ6ΠΠΓ2).
20. Της 7552/2/νε΄ από 05/08/2019 απόφασης Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδας Έργου,
στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης SPIRIT με Κωδικό
Δράσης: 786993, του χρηματοδοτικού προγράμματος
HORIZON 2020» (ΑΔΑ:6ΧΦΤ46ΜΚ6Π-0ΙΦ).
21. Της 7552/2/16-λβ΄ από 03/05/2019 απόφασης
Προϊσταμένου Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδων Έργου στο πλαίσιο της ερευνητικής
δράσης ANDROMEDA, με Κωδικό Δράσης: 833881,
του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020»
(ΑΔΑ:Ψ7ΥΗ46ΜΚ6Π-0ΩΩ).
22. Της 7552/2/16-λγ΄ από 03/05/2019 απόφασης
Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδας
Έργου, στο πλαίσιο ερευνητικής δράσης PERCEPTIONS
με Κωδικό Δράσης: 833870, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:ΩΓΝΨ46ΜΚ6Π-I93).
23. Της 7552/2/16-κβ΄ από 20/04/2019 απόφασης
Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδας
Έργου, στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης PREVENT με
Κωδικό Δράσης: 833444, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:ΩΙΩΣ46ΜΚ6Π-9Ο3).
24. Της 7552/2/16-κγ΄ από 20/04/2019 απόφασης
Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης CREST,
με Κωδικό Δράσης: 833464, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:6ΡΞΙ46ΜΚ6Π-ΔΨ8).
25. Της υπ’ αριθ. 7552/2/16-κδ΄ από 20/04/2019 Απόφασης Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδων Έργου, στο πλαίσιο ερευνητικής δράσης
LOCARD, με Κωδικό Δράσης: 832735, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:ΨΩΥ946ΜΚ6ΠΔΜΝ).
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26. Της 7552/2/16-κε΄ από 20/04/2019 απόφασης
Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδας
Έργου, στο πλαίσιο ερευνητικής δράσης PERCEPTIONS
με Κωδικό Δράσης: 833870, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:ΩΘΩΨ46ΜΚ6Π-ΕΡΩ).
27. Της 7552/2/16-κστ΄ από 20/04/2019 απόφασης Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση
Ομάδων Έργου, στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης
PREVISION με Κωδικό Δράσης: 833115, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:Ω3Ρ646ΜΚ6ΠΛΦΘ).
28. Της 7552/2/16-κζ΄ από 20/04/2019 απόφασης
Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδων Έργου, στο πλαίσιο ερευνητικής δράσης ROXANNE
με Κωδικό Δράσης: 833635, του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020» (ΑΔΑ:6ΒΕΩ46ΜΚ6Π-ΥΚΦ).
29. Της 7552/2/16-κθ΄ από 20/04/2019 απόφασης
Προϊσταμένου Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση Ομάδων Έργου στο πλαίσιο της ερευνητικής
δράσης ANDROMEDA, με Κωδικό Δράσης: 833881,
του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020»
(ΑΔΑ:6Ε8446ΜΚ6Π-0ΕΛ).
30. Της 86389 απόφασης έγκρισης ένταξης έργων στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 30-08-2019
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ
Ψ10Ξ465ΧΙ8-ΓΕ7).
31. Της 2466 απόφασης έγκρισης ένταξης έργου στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 11-11-2019
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ
ΨA8N46MΤΛΡ-Η40).
32. Των Συμφωνιών Επιχορήγησης (Grant Agreements):
i. υπ’ αριθμόν 833881 για το έργο Andromeda και το
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται
δαπάνη συνολικού ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€55.800,00), που βαρύνει αποκλειστικά τις
δαπάνες του εν λόγω έργου,
ii. υπ’ αριθμόν 833464 για το έργο Crest και το γεγονός
ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη
συνολικού ύψους είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (€23.400,00), που θα βαρύνει τις άμεσες δαπάνες
προσωπικού του εν λόγω έργου,
iii. υπ’ αριθμόν 832735 για το έργο Locard και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους εκατόν εβδομήντα μια χιλιάδων
ευρώ (€171.000,00), που θα βαρύνει τις άμεσες δαπάνες
προσωπικού του εν λόγω έργου,
iv. υπ’ αριθμόν 833870 για το έργο Perceptions και το
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται
δαπάνη συνολικού ύψους τριάντα χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (€30.600,00), που θα βαρύνει τις άμεσες δαπάνες
προσωπικού του εν λόγω έργου,
v. υπ’ αριθμόν 833444 για το έργο Prevent και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα ευρώ (€ 18.750,00), που θα βαρύνει τις άμεσες
δαπάνες προσωπικού του εν λόγω έργου,
vi. υπ’ αριθμόν 833115 για το έργο Prevision και το
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 80.400,00), που θα βαρύνει τις άμεσες
δαπάνες προσωπικού του εν λόγω έργου,
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vii. υπ’ αριθμόν 833635 για το έργο Roxanne και το
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται
δαπάνη συνολικού ύψους τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 37.800,00), που θα βαρύνει τις άμεσες
δαπάνες προσωπικού του εν λόγω έργου,
viii. υπ’ αριθμόν 786993 για το έργο Spirit και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται
δαπάνη συνολικού ύψους τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 75.600,00), που θα βαρύνει τις άμεσες
δαπάνες προσωπικού του εν λόγω έργου.
33. Το γεγονός ότι η υλοποίηση των έργων θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την Ελληνική Αστυνομία με την
ερευνητική και επιστημονική κατάρτιση των στελεχών
της, την προμήθεια εξοπλισμού με οικονομικά οφέλη,
τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και
δράσεων καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας και της
προστασίας συνόρων και την εν τέλει δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
34. Το γεγονός ότι οι εν λόγω Ομάδες Εργασίας συμβάλλουν στην υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Ελλάδας, όπως αυτές προκύπτουν από τις υπό
άνω συμφωνίες επιδότησης.
35. Την αναγκαιότητα καθορισμού αποζημίωσης για
τα μέλη των εν λόγω Ομάδων Εργασίας.
36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν επιβαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, αλλά προκαλείται δαπάνη ύψους 493.350,00 ευρώ
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΣΑΕ 2502 τροπ.0- ΚΩΔ. ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 2019ΣΕ25020000,
2019ΣΕ25020001, 2019ΣΕ25020003, 2019ΣΕ25020004,
2019ΣΕ25020005, 2019ΣΕ25020006, 2019ΣΕ25020007,
2019ΣΕ25020008) όπως προκύπτει και από την υπ’
αριθμ. 8000/1/2019/31-στ΄από 19-11-2019 Εισήγηση
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών και
των Προέδρων των Ομάδων Έργου, για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας οι
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020, ορίζεται σε διακόσια πενήντα
(250) ευρώ για τον Πρόεδρο και διακόσια (200) ευρώ
για τα μέλη.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στο ακέραιο
μηνιαία στους δικαιούχους.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης, η αποζημίωση που προβλέπεται για το τακτικό μέλος επιμερίζεται αναλογικά
στο τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, κατά το μέρος
της συμμετοχής τους, την οποία βεβαιώνει ο Πρόεδρος
της Επιτροπής.
3. Η αποζημίωση που προβλέπεται από την απόφαση
αυτή καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής των
μελών (τακτικών/αναπληρωματικών), σε τέσσερις (4)
τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα, για τις οποίες έχουν
καταρτιστεί και υποβληθεί τα αντίστοιχα πρακτικά. Σε
περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις το
ποσό της αποζημίωσης περικόπτεται ανάλογα.
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Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
4. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των ανωτέρω
υπαλλήλων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών
της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων
αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης
της αντίστοιχης εργασίας.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται ένα έτος πριν
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως .

Τεύχος B’ 73/23.01.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών
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