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11. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5442/511.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μακεδονίας – Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5441/05.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νή−
σων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την υπ’ αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) 
κοινή υπουργική απόφαση περί της Σύστασης Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο 
Κεφαλαίου JESSICA», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 
(ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί της Σύστα−
σης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 
«Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της με αριθμ. 
35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες 

Επενδυτικού Συμβουλίου 

παρ. 3 εδαφ. α. «Η θητεία όλων των μόνιμων μελών του 
Επενδυτικού Συμβουλίου, λήγει την 31/12/2015.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/
3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινή υπουργική απόφαση ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

F
Αριθμ. 79760 (2)
    Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Κ2−4946/

15−10−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2919).

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 
Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−

να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 137)

Β. του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 247) και του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)

Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄50).

Δ. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (45 Α΄).

Ε. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 
και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 
(297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικό−
τερα του άρθρου 8 αυτού

ΣΤ. Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσω−
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του 
ν. 2472/1997» (Α΄ 133).

Ζ. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευ−
θύνη» (Α΄ 141)

Η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

Θ. Το Μέρος ΙΙΙ του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 265) 

Ι. του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας" (Α΄ 185) 

ΙΑ. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)

ΙΒ. Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

ΙΓ. Του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134)

ΙΔ. Της υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010555 ΕΞ 2014/13−11−2014 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών (Β΄ 3059) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο 
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

ΙΕ. Της με αριθμ. 54169/31−10−2014 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944)

ΙΣΤ. Της υπ’ αριθμ. Κ2−4946/2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτι−
κών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του 
Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους 
και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης 
των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, 
των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου 
τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής 
αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχεί−
ων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από 
το Γ.Ε.ΜΗ.» (Β΄ 2919)
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αρ. Κ2−4946/2014 
(Β΄ 2919), που οριζόταν στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 
11 αυτής και ορίζεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση 
της παρούσας Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 79752 (3)
    Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, 

το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης 
των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα 
κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, 
τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που δι−
ατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δα−
πανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, 
των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ κάθε επιμελητηρίου και του 
εποπτικού συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά κα−
ταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκ−
δοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων 
ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 
τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρε−
ων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 
Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−

να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α΄)
Β. του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (247 Α΄) και του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)

Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 
50).

Δ. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (45 Α΄).

Ε. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 
και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 
(297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικό−
τερα του άρθρου 8 αυτού

ΣΤ. Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσω−
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του 
ν. 2472/1997» (Α΄ 133).

Ζ. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευ−
θύνη» (Α΄ 141)

Η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

Θ. του άρθρου 21 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδι−
κασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον 
Τουρισμό, αναδιάρθρωση του Οργανισμού Ελληνικού 
Τουρισμού και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει (Α΄ 175)

Ι. του άρθρου 48 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση δι−
αδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και 
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 155)

ΙΑ. της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 «Eθνική 
Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 22)

ΙΒ. Το Μέρος ΙΙΙ του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 265) 

ΙΓ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεων δημο−
σίων εσόδων (ΚΕΔΕ)» (Α΄ 90)

ΙΔ. του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185) 

ΙΕ. του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές» (Α΄ 125).

ΙΣΤ. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)

ΙΖ. Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

ΙΗ. Του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134)

ΙΘ. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010555 ΕΞ 2014/13−11−2014  
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών (Β΄ 3059) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο 
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

Κ. Της με αριθμ. 54169/31−10−2014 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944)

ΚΑ. Της υπ’ αριθμ. 1163/2013 ΠΟΛ του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστρο−
φής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» 
(Β΄ 1675)

ΚΒ. Της υπ’ αριθμ. Κ1−802/2011 κοινής υπουργικής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Οικονομικών − Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης − Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός διαδικασιών, 
προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θε−
μάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας 
στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» (Β΄ 470)

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,  
αποφασίζουμε:




