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Αρ. Φύλλου 2470
17 Νοεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων
για εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, την παρακο−
λούθηση και παραλαβή της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (Si− Cluster) στο
πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συ−
στάδων Επιχειρήσεων − Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια
Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ−Πιλοτική Φάση Λειτουργίας».
1
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμό−
νων για την παρακολούθηση και παραλαβή του
έργου «Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Και−
νοτόμων Τεχνολογιών Παιγνίων και Δημιουργικού
Περιεχομένου − Gi Cluster» στο πλαίσιο της Δρά−
σης «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επι−
χειρήσεων − Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο
ΠΛΑΝΗΤΗΣ−Πιλοτική Φάση Λειτουργίας».................. 2
Σύνθεση, ορισμός, συγκρότηση, κανονισμός λειτουργί−
ας και αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Δια−
κυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.).
3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 156628/Ι2
(1)
*Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων
για εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, την παρα−
κολούθηση και παραλαβή της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (Si− Cluster) στο
πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συ−
στάδων Επιχειρήσεων − Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια
Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ−Πιλοτική Φάση Λειτουργίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 52 «Σύσταση γενικών γραμματειών» και
β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα−

λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).
2. Το Ν. 4310/2014 (Α΄/258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά−
πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 4327/2015 (Α΄/50) και ισχύει.
3. Το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄/65) «Για την πολυθε−
σία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου
ορίου απολαβών από τον Δημόσιο τομέα καθώς και για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 33 του Ν. 1326/1983 (Α΄/19) και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4 του Ν. 2303/1995 (Α΄/80), καθώς και τις δι−
ατάξεις του Ν. 3833/2010 (Α΄/40) και Ν. 3845/2010 (Α΄/65).
4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (Α΄/267) όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 5 επ. του Ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λο−
γαριασμών και άλλες διατάξεις» (Α΄/280) όπως ισχύει.
6. Το Ν. 4270/2014 (Α΄/143) «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις».
7. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Το Ν. 2472/1997 (Α΄/50) για «την προστασία του ατό−
μου από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα−
κτήρα», όπως ισχύει.
9. Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Π.δ. 274/2000 (Α΄/225)
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης
(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων
που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγι−
κές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 103/2003
(Α΄/96) και με το άρθρο 18 του Ν. 3777/2009 (Α΄/127) και
ισχύει.
10. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Α΄181), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
με την παρ. 7, άρθρο 37 και άρθρο 38 του Ν. 4305/2014
(Α΄/237) και το άρθρο 70 του Ν. 4310/2014 (Α΄/258).
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11. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄/114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων 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 Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
12. Το Π.δ. 4/2002 (Α΄/3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ5671/16.09.2003
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
«εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.δ. 4/2002 «εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση
των αντίστοιχων πόρων».
13. Την κοινή υπουργική απόφαση 5439/1985 (Β΄/298)
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» (παρ. 1, περ. II), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 5056/1987
(Β΄/319), 7401/1988 (Β΄/308), 570/19.1.1994 (Β΄/36), 14231/
ΦΟΡ/2738/1994 (Β΄/920).
14. Την με αριθμό 2/43072/0022/05.07.2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 349) του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων περί καθορισμού αμοιβής Επιτροπών Αξιολό−
γησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), όπως
τροποποιήθηκε με την με αριθμό 2/86424/0022/10.02.2014
(Υ.Ο.Δ.Δ. 103) όμοια και ισχύει.
15. Την με αριθμό 52284/Γ231.03.2015 (ΥΟΔΔ 295) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Διορι−
σμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
16. Την με αριθ. 90534/Α1/9−6−15 (Β΄/1132) απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Ανα−
πληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ».
17. Την με αριθμό 2020/492 Α1/0020 κοινή υπουρ−
γική απόφαση/12.04.2012 (Β΄/1408) με την οποία αντι−
καθίσταται η υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8659/1771/0020/
9−12−2010 (Β΄/2006) κοινή υπουργική απόφαση εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πρά−
ξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ: CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των
περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013.
18. Την υπουργική απόφαση 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ
3628/12.11.10 (ΦΕΚ Β΄/1856/26.11.10) «Καθορισμός των στοι−

χείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης
τους» ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής.
19. Την με αρ. πρωτ: ΕΥΔ − ΕΠΑΕ 5897/1441/Α2/
29−8−2013/ΑΔΑ:ΒΛΩΧΦ−Δ15, απόφαση ένταξης του έργου
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΩΣ ΕΦΔ» που εντάσσεται στο
πλαίσιο του άξονα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμο−
γής του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑ 2007−2013» με κωδικό ενάριθμου 2013ΣΕΟ1380013,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε
με την με αριθμό ΕΥΔ −ΕΠΑΕ 9184/4745/Α2/−04.09.2014
απόφαση με ΑΔΑ:6ΛΔ0Φ−ΗΛ7.
20. Την αριθμ. πρωτ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/16−3−2005
(Β΄/370) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιας
εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των
δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στα πλαί−
σια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του
Ταμείου Συνοχής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
πρωτ. 2/30762/0022/3−7−2006 (Β΄/1034) και 2/33481/0022/
27−4−2011 (Β΄/1069) όμοιες αποφάσεις και την παραγρ. 6
του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014 (Α΄/264).
21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα−
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία)
22. Τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ).
23. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749ΥΑ/27.03.2008 «Υπουρ−
γική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (Β΄/540) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
24. Την με αρ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
25. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001)
26. Την απόφαση 6747/31.5.2012 με θέμα «Προκήρυ−
ξη της Δράσης: «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων
Επιχειρήσεων − Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο
ΠΛΑΝΗΤΗΣ» και την 4253/18−4−13 τροποποίησή της.
27. Την πρόταση με κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής
74, αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 12178/18.09.2012 και ακρωνύμιο «si−
Cluster».
28. Την με αρ. πρωτ. 13666/26.11.2013 απόφαση Έντα−
ξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙ−
ΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ−
ΓΩΝ»με κωδικό MIS 464655 στο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Αττική» και κωδικό ΠΔΕ 2012ΣΕ01380006 της
ΣΑΕ 013/8 της ΓΓΕΤ.
29. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, δεδομένου ότι οι αμοιβές των μελών της
επιτροπής, οι αποζημιώσεις και τα έξοδα μετακίνησης
θα καλυφθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
έργου «Υποστήριξη της ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» που έχει εγγρα−
φεί στη ΣΑΕ 013/8 με ενάριθμο έργου 2013ΣΕ01380013,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Τη σύσταση και συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων τριμελούς επιτροπής εμπει−
ρογνωμόνων για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης,
την παρακολούθηση και παραλαβή της πράξης «ΔΗΜΙ−
ΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (Si−Cluster) στο πλαί−
σιο της Δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων
Επιχειρήσεων − Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο
ΠΛΑΝΗΤΗΣ−Πιλοτική Φάση Λειτουργίας».
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι εξής:
Α. Κώτσιας Μιχάλης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος
ΙΔΑΧ της ΓΓΕΤ, ΑΔΤ Ξ336297.
Β. Καλερίδης Βασίλης του Ηλία, υπάλληλος ΙΔΑΧ του
ΕΚΕΤΑ αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ, ΑΔΤ AB 550604.
Γ. Απέργης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, υπάλληλος
ΙΔΑΧ του ΙΤΕ αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ, ΑΔΤ ΑΕ 029764.
Συντονιστής της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, χωρίς
αμοιβή, ορίζεται ο Δημήτριος Τσαρούχης, ΠΕ Μηχανικών,
Υπάλληλος ΙΔΑΧ του ΙΤΕ, αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ, ΑΔΤ
ΑΕ 726550 (χειριστής της δράσης)
2. Έργο της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι:
¡. η εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης του φυσι−
κού και του οικονομικού μέρους της πράξης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον οδηγό εφαρμογής ιδίως στο κε−
φάλαιο 18, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
ii. η παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης, η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η διαπίστωση της
επίτευξης του επιστημονικού και τεχνολογικού σκοπού
του έργου, σύμφωνα τους όρους του οδηγού εφαρμο−
γής και ιδίως των κεφαλαίων 16, 17 και της απόφασης
ένταξης, και η υποβολή έκθεσης πιστοποίησης φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
Oι εκθέσεις και οι εισηγήσεις θα υποβάλλονται στη
Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
και θα εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις θα πραγ−
ματοποιηθούν στην έδρα του Φορέα Αρωγού.
3. Στα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα κα−
ταβληθεί αμοιβή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
2/43072/0022/05.07.2013 κοινή υπουργική απόφαση
(Υ.Ο.Δ.Δ. 349) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί
καθορισμού αμοιβής Επιτροπών Αξιολόγησης και Επι−
τροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), όπως τροποποιή−
θηκε με την 2/86424/0022/10.02.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 103) όμοια
και ισχύει. Επιπλέον, για τους μετακινούμενους εκτός
έδρας θα καταβληθούν έξοδα μετακίνησης, διαμονής
και ημερήσια αποζημίωση.
4. Οι δαπάνες μετακίνησης διαμονής και ημερήσιας
αποζημίωσης των μελών της επιτροπής εμπειρογνω−
μόνων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Ένταξη
της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΓΕΤ ΩΣ ΕΦΔ»
με κωδικό MIS 452129 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα:
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Μακε−
δονίας−Θράκης», «Κρήτης και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσα−
λία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος», «Αττικής» με κωδικό
2013ΣΕ01380013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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5. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής εμπειρογνω−
μόνων ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 778/ΥΟΔΔ΄/3.11.2015.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας
ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ
F
Αριθμ. 160377/Ι2
(2)
*Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων
για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου
«Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτόμων
Τεχνολογιών Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχο−
μένου − Gi Cluster» στο πλαίσιο της Δράσης «Δημι−
ουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων − Ένα
Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ−Πιλοτική
Φάση Λειτουργίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 52 «Σύσταση γενικών
γραμματειών» και β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις», του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄/98).
2. Το Ν. 4310/2014 (Α΄/258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά−
πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 4327/2015 (Α΄/50) και ισχύει.
3. Το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄/65) «Για την πολυθε−
σία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου
ορίου απολαβών από τον Δημόσιο τομέα καθώς και για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 33 του Ν. 1326/83 (Α΄/19) και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 4 του Ν. 2303/1995 (Α΄/80), καθώς και τις δια−
τάξεις του Ν. 3833/2010 (Α΄/40) και Ν. 3845/2010 (Α΄/65).
4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (Α΄/267) όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 5 επ. του N. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λο−
γαριασμών και άλλες διατάξεις» (Α΄/280) όπως ισχύει.
6. Το Ν. 4270/2014 (Α΄/143) «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις».
7. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Το Ν. 2472/1997 (Α΄/50) για «την προστασία του ατό−
μου από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα−
κτήρα», όπως ισχύει.
9. Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Π.δ. 274/2000 (Α΄/225)
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης
(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων
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που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγι−
κές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 103/2003
(Α΄/96) και με το άρθρο 18 του Ν. 3777/2009 (Α΄/127) και
ισχύει.
10. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων» (Α΄181), όπως αυτό έχει τρο−
ποποιηθεί με την παρ. 7, άρθρο 37 και άρθρο 38 του
N. 4305/2014 (Α΄/237) και το άρθρο 70 του Ν. 4310/2014
(Α΄/258).
11. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄/114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων 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 Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
12. Το Π.δ. 4/2002 (Α΄/3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ5671/16.09.2003
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
«εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.δ. 4/2002 «εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση
των αντίστοιχων πόρων».
13. Την κοινή υπουργική απόφαση 5439/1985 (Β΄/298)
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» (παρ. 1, περ. II), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 5056/1987
(Β΄/319), 7401/1988 (Β΄/308), 570/19.1.1994 (Β΄/36), 14231/
ΦΟΡ/2738/1994 (Β΄/920).
14. Την με αριθμό 2/43072/0022/05.07.2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 349) του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων περί καθορισμού αμοιβής Επιτροπών Αξιολό−
γησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), όπως
τροποποιήθηκε με την με αριθμό 2/86424/0022/10.02.2014
(Υ.Ο.Δ.Δ. 103) όμοια και ισχύει.
15. Την με αριθμό 52284/Γ231.03.2015 (ΥΟΔΔ 295) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Διορι−
σμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
16. Την με αριθ. 90534/Α1/9−6−2015 (Β΄/1132) απόφαση
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτι−
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Μεταβί−
βαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
και «Αναπληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ”.
17. Την με αριθμό 2020/492 Α1/0020 κοινή υπουργι−
κή απόφαση 12.04.2012 (Β΄/1408) με την οποία αντικα−
θίσταται η υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8659/1771/0020/9−12−

2010 (Β΄/2006) κοινή υπουργική απόφαση εκχώρησης
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ: CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των
περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013.
18. Την υπουργική απόφαση 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ
3628/12.11.10 (ΦΕΚ Β΄/1856/26.11.10) «Καθορισμός των στοι−
χείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης
τους» ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής.
19. Την με αρ. πρωτ: ΕΥΔ − ΕΠΑΕ 5897/1441/Α2/29−8−2013/
ΑΔΑ:ΒΛΩΧΦ−Δ15, απόφαση ένταξης του έργου «ΥΠΟ−
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΩΣ ΕΦΔ» που εντάσσεται στο πλαί−
σιο του άξονα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής
του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ−
ΤΑ 2007−2013» με κωδικό ενάριθμου 2013ΣΕΟ1380013,το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την
με αριθμό ΕΥΔ −ΕΠΑΕ 9184/4745/Α2/−04.09.2014 απόφαση
με ΑΔΑ:6ΛΔ0Φ−ΗΛ7.
20. Την αριθμ. πρωτ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/16−3−2005
(Β΄/370) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιας
εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των
δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στα πλαί−
σια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του
Ταμείου Συνοχής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
πρωτ. 2/30762/0022/3−7−2006 (Β΄/1034) και 2/33481/0022/
27−4−2011 (Β΄/1069) όμοιες αποφάσεις και την παραγρ. 6
του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014 (Α΄/264).
21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα−
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία).
22. Τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαίου 2003
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ).
23. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749ΥΑ/27.03.2008 «Υπουρ−
γική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (Β΄/540) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
24. Την με αρ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
25. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).
26. Την απόφαση 6747/31.5.2012 με θέμα «Προκήρυ−
ξη της Δράσης: «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων
Επιχειρήσεων − Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο
ΠΛΑΝΗΤΗΣ» και την 4253/18−4−13 τροποποίησή της.
27. Την πρόταση με κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής
76, αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 12176/18.09.2012 και ακρωνύμιο «Gi−
Cluster».
28. Το έργο «Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός
Καινοτόμων Τεχνολογιών Παιγνίων και Δημιουργικού
Περιεχομένου − Gi Cluster» στο πλαίσιο της Δράσης
«Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων −
Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ−Πιλοτική
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Φάση Λειτουργίας» με κωδικό ΠΔΕ 2012ΣΕ01380006 της
ΣΑΕ 013/8 της ΓΓΕΤ.
29. Την με αρ. Πρωτ. 13665/26.11.2013 Απόφαση Έντα−
ξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑ−
ΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» με κωδικό MIS 464056 στο Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Αττική».
30. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, δεδομένου ότι οι αμοιβές των μελών της
επιτροπής, οι αποζημιώσεις και τα έξοδα μετακίνησης
θα καλυφθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
έργου «Υποστήριξη της ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» που έχει εγγρα−
φεί στη ΣΑΕ 013/8 με ενάριθμο έργου 2013ΣΕ01380013,
αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση και συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων τριμελούς επιτροπής εμπει−
ρογνωμόνων για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης,
την παρακολούθηση και παραλαβή της πράξης «ΔΗΜΙ−
ΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (Si−Cluster) στο πλαί−
σιο της Δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων
Επιχειρήσεων − Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο
ΠΛΑΝΗΤΗΣ−Πιλοτική Φάση Λειτουργίας».
Μέλη της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων ορίζονται οι εξής:
Α. Μακρής Βασίλειος του Ιωάννη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλέξανδρος Φλέμινγκ αποσπασμένος στη
ΓΓΕΤ, με ΑΔΤ Ρ127898.
Β. Καραδήμας Ιωάννης του Αντωνίου, στέλεχος της
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με ΑΔΤ Μ 452713.
Γ. Μυλωνά Ιωάννα του Κωνσταντίνου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
της ΓΓΕΤ με ΑΔΤ Ξ 519603.
Συντονιστής της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, χωρίς
αμοιβή, ορίζεται ο Δημήτριος Τσαρούχης, ΠΕ Μηχανικών,
Υπάλληλος ΙΔΑΧ του ΙΤΕ, αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ, ΑΔΤ
ΑΕ 726550 (χειριστής της δράσης).
2. Έργο της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι:
¡. H εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης του φυσι−
κού και του οικονομικού μέρους της πράξης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον οδηγό εφαρμογής ιδίως στο κε−
φάλαιο 18, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων,
ii. η παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης, η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η διαπίστωση της
επίτευξης του επιστημονικού και τεχνολογικού σκοπού
του έργου, σύμφωνα τους όρους του οδηγού εφαρμογής
και ιδίως των κεφαλαίων 16, 17 και της απόφασης έντα−
ξης, και η υποβολή έκθεσης πιστοποίησης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της πράξης. Οι εκθέσεις και
οι εισηγήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Υποστήριξης
Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας και θα εγκρίνονται
από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην
έδρα του Φορέα Αρωγού.
3. Στα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα κα−
ταβληθεί αμοιβή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
2/43072/0022/05.07.2013 κοινή υπουργική απόφαση
(Υ.Ο.Δ.Δ. 349) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων περί
καθορισμού αμοιβής Επιτροπών Αξιολόγησης και Επι−
τροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής
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Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), όπως τροποποιή−
θηκε με την 2/86424/0022/10.02.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 103) όμοια
και ισχύει. Επιπλέον, για τους μετακινούμενους εκτός
έδρας θα καταβληθούν έξοδα μετακίνησης, διαμονής
και ημερήσια αποζημίωση.
4. Οι δαπάνες μετακίνησης διαμονής και ημερήσιας
αποζημίωσης των μελών της επιτροπής εμπειρογνω−
μόνων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Ένταξη
της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΓΕΤ ΩΣ ΕΦΔ»
με κωδικό MIS 452129 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα:
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Μακε−
δονίας−Θράκης», «Κρήτης και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσα−
λία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος», «Αττικής» με κωδικό
2013ΣΕ01380013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
5. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 778/ΥΟΔΔ΄/3.11.2015.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας
ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ
F
Αριθμ. Α5(δ)/Γ.Π.οικ. 85140
(3)
Σύνθεση, ορισμός, συγκρότηση, κανονισμός λειτουργίας
και αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρ−
νησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.4213/2013 με τίτλο «Προσαρμογή της εθνι−
κής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονο−
μικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄261) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 13,
κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδίδεται η παρούσα, δυ−
νάμει του οποίου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη
τάξη η Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμο−
γής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της δι−
ασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) .
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999, «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄45).
γ) του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
δ) του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως ισχύει.
ε) Του Π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων−Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών (ΦΕΚ Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄ 143),
94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149), 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160), 131/2012 (ΦΕΚ
Α΄ 239) και 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/116/23−9−2015).
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ζ) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄173).
η) Την αρ. Α1α/οικ.14111/2015 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων (ΦΕΚ 94/ΥΟΔΔ/23−9−2015) περί διορισμού Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης
Ηλεκτρονικής Υγείας
1. Συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης
της Ηλεκτρονικής Υγείας (εφεξής Ε.Σ.Δ.Η.Υ.) στελεχώ−
νεται από συνολικά δεκαπέντε (15) τακτικά και ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλί−
ου Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.)
είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Υγείας (εφεξής Υ.Υ.). Ο Γενικός Γραμμα−
τέας Δημόσιας Υγείας αναπληρώνεται στην άσκηση των
ανωτέρω καθηκόντων του από τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Υγείας. Έδρα του Συμβουλίου ορίζεται
η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.
2. Αποστολή του Ε.Σ.Δ.Η.Υ. είναι να υποστηρίζει συμ−
βουλευτικά και γνωμοδοτικά το Υπουργείο Υγείας και να
εισηγείται προτάσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες,
το σχέδιο δράσης και τις απαραίτητες θεσμικές μεταρ−
ρυθμίσεις, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, διαλειτουργικότητας και διασφάλισης
της ποιότητας και της βιωσιμότητας των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών υγείας. Το ΕΣΔΗΥ εισηγείται, επίσης, για τη
δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας σε
θεσμικό, οργανωτικό, τεχνικό και σημασιολογικό επίπε−
δο με στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης
και πολλαπλής χρήσης της πληροφορίας της υγείας,
μέσα από τη δόμηση υπηρεσιών που βασίζονται σε δι−
εθνή πρότυπα και κωδικοποιήσεις, που υποστηρίζονται
σε θεσμικό επίπεδο και που υπόκεινται στις διατάξεις
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί της προ−
στασίας των προσωπικών δεδομένων, της ηλεκτρονι−
κής ταυτοποίησης των πολιτών και των επαγγελματιών
υγείας και της τυποποίησης, όπως αυτές κάθε φορά
ισχύουν.
3. Τα μέλη τακτικά και αναπληρωματικά ορίζονται επί
θητεία διάρκεια δύο (2) ετών και εκπροσωπούν Δημοσί−
ους Φορείς και κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται
στον υγειονομικό χώρο και στον τομέα της Δημόσιας
Διοίκησης, όπως και τους τελικούς χρήστες των Υπη−
ρεσιών Υγείας. Στο Εθνικό Συμβούλιο, εκτός από τον
Πρόεδρο που ορίζεται από το Νόμο, συμμετέχουν εκ−
πρόσωποι των παρακάτω φορέων και εποπτευόμενων
νομικών προσώπων, που ορίζουν από ένα τακτικό και
από ένα αναπληρωματικό μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο,
στελέχη με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέμα−
τα ηλεκτρονικής υγείας, κατόπιν εισήγησης των φορέων
τους στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας εντός
προθεσμίας 5 ημερών από την αποστολή σχετικής πρό−
σκλησης. Ο ορισμός και η συγκρότηση του Συμβουλίου
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας. Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Μέλη:
1. Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Υπουργού Υγείας

2. Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας
3. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης
4. Ένας εκπρόσωπος Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης του Υ.Υ.
5. Ένας Εκπρόσωπος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας
Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.)
6. Ένας Εκπρόσωπος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
7. Ένας Εκπρόσωπος της Δ/νσης Πληροφορικής Εθνι−
κός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
8. Ένας Εκπρόσωπος της Κοινωνίας της Πληροφορίας
ΑΕ (ΚτΠ)
9. Ένας Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγη−
σης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία ΕΚΑ−
ΠΤΥΑΕ
10. Ένας εκπρόσωπος του Health Level 7 (HL7) Hellas
11. Ένας Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέσω της Δ/νσης Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Μεταρ−
ρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
12. Ένας Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευ−
νας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι−
δείας και θρησκευμάτων
13. Ένας εκπρόσωπος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
14. Ένας εκπρόσωπος της μη−κερδοσκοπικής Εταιρείας
Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ)
4. Πέραν των ως άνω τακτικών και των ισάριθμων ανα−
πληρωματικών τους μελών, προβλέπεται η δυνατότητα
πρόσκλησης και ακροάσεως στο Ε.Σ.Δ.Η.Υ. φορέων και
ειδικών εμπειρογνωμόνων ανάλογα με το αντικείμενο
κάθε συνεδρίασης. Το Ε.Σ.Δ.Η.Υ. δύναται να συνεπικου−
ρείται στο έργο του σε επίπεδο τεχνικής εμπειρογνω−
μοσύνης και εξειδίκευσης καθώς και να ζητά τεχνική
και επιστημονική γνώμη από Εκπαιδευτικά − Ερευνητικά
Ιδρύματα, από το σύνολο των εμπλεκόμενων Φορέων
του Τομέα Υγείας, των Κοινωνικών Εταίρων, τις Οργα−
νώσεις Ασθενών και τους τελικούς Χρήστες του ΕΣΥ.
5. Για την υποβοήθηση του γραμματειακού έργου του
Εθνικού Συμβουλίου παρέχονται υπηρεσίες γραμμα−
τειακής υποστήριξης από γραμματεία που ορίζεται με
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συλλογικών
οργάνων του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης
της Ηλεκτρονικής Υγείας
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνη−
σης της Ηλεκτρονικής Υγείας είναι οι ακόλουθες:
α) Η ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου επικοινωνίας
και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων συναρ−
μόδιων φορέων, με στόχο την προώθηση της κοινής
αντίληψης και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου περιβάλλο−
ντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της υγείας και της
προώθησης των αναγκαίων στρατηγικών δράσεων και
καινοτομιών.
β) Η διαμόρφωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τις
προτεραιότητες στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα
της ανάπτυξης ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, βάσει κα−
ταλλήλων σχεδίων δράσης.
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γ) Η διαμόρφωση γνωμοδοτήσεων και προτάσεων για
την εφαρμογή ενός πλαισίου θεσμικών μεταρρυθμίσεων
σε οργανωτικό, λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο, που θα
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρ−
μογών Υγείας και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών.
δ) Η τεκμηριωμένη εισήγηση για τη δημιουργία ενός
Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, σε θεσμικό,
οργανωτικό και σημασιολογικό επίπεδο, με στόχο την
εξασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης και πολλαπλής
χρήσης της πληροφορίας της Υγείας.
ε) Η μέριμνα και εισήγηση για την ένταξη της στρα−
τηγικής Ηλεκτρονικής Υγείας στο γενικότερο Εθνικό
Σχεδιασμό της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτή κάθε
φορά καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
στ) Η υποβολή γνωμοδοτήσεων για την υιοθέτηση
ενιαίων πρωτοκόλλων τυποποίησης και κωδικοποίησης,
που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και κωδικοποιήσεις,
που εναρμονίζονται με το εθνικό περιβάλλον.
ζ) Η ανάληψη ενεργειών ενημέρωσης, προώθησης της
διαφάνειας και της ενεργού συμμετοχής ως προς το
σύνολο των δράσεων ηλεκτρονικής υγείας με αποδέ−
κτες όλους τους κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες
της υγείας, κοινωνικούς φορείς και εταίρους καθώς και
τους ασθενείς και λοιπούς τελικούς αποδέκτες.
θ) Η ενεργός συμμετοχή σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά
δίκτυα και φορείς για την υιοθέτηση και ανάληψη κοινών
διεθνών δράσεων και την προώθηση της επιλεξιμότητας
για τις κοινές δράσεις (joint actions), συμπράξεις, πρω−
τοβουλίες και δίκτυα καθώς και για συλλογικές δράσεις
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ι) Ο καθορισμός πλαισίου τήρησης μητρώου έργων και
δράσεων ηλεκτρονικής υγείας στην επικράτεια.
ια) Το Ε.Σ.Δ.Η.Υ. διασυνδέεται με το Δίκτυο Ηλεκτρο−
νικών Υπηρεσιών Υγείας και είναι υπεύθυνο τόσο για το
κοινό συντονισμό των δράσεων τους όσο και για τη δια−
μόρφωση κοινών κατευθύνσεων και οδηγιών σε θέματα
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ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Η Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Υγείας, είναι το σημείο επαφής και σύνδεσης
του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής
Υγείας και του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας.
Άρθρο 3
κανονισμός λειτουργίας
1. Για την συγκρότηση απαρτίας απαιτείται η παρου−
σία τουλάχιστον του ημίσεος των τακτικών μελών πλέον
ενός, εκτός του Προέδρου.
2. Η λήψη των αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας
του Ε.Σ.Δ.Η.Υ., διενεργείται με πλειοψηφία.
3. Το Ε.Σ.Δ.Η.Υ. συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε δύο
μήνες. Με πρόταση του 1/3 των μελών του ή με πρόταση
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, μπορεί να
συνέρχεται και εκτάκτως.
4. Η ημερήσια διάταξη, ο καθορισμός των θεμάτων
προς λήψη αποφάσεων και προς θέση σε συζήτηση
αποφασίζεται με εισήγηση του Ε.Σ.Δ.Η.Υ. και του Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας Δη−
μόσιας Υγείας μπορεί να εισηγείται αυτοτελώς θέματα
εκτός ημερησίας διατάξεως.
5. Το Συμβούλιο Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής
Υγείας έχει τη δυνατότητα με εισήγηση του και σχετι−
κή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,
να συγκροτεί ομάδες εργασίας για την υποστήριξη
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του. Οι υποεπιτροπές
αυτές, συγκροτούνται κατ' ελάχιστον από δύο μέλη του
Συμβουλίου. Στις επιτροπές δύναται να μετέχουν και
εκπρόσωποι άλλων φορέων υγείας, με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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