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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Αθήνα, 28/5/2014
Αριθµ. Πρωτ. 32256/369/Φ7

Ταχ. ∆/νση: Αναστάσεως 2, TK 10191 Παπάγου
Πληροφορίες: Παναγιώτης Παπασπηλιόπουλος
τηλ:
210-6508538 / 213-1308538 (σύζευξις)
fax:
210-6508550
e-mail: p.papaspil@yme.gov.gr

ΕΡΓΟ:

2010ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/02 «Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό πιλοτικό για το eCall
(Harmonised eCall European Pilot – HeERO».

ΘΕΜΑ:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης µέχρι συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(35.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του
ανωτέρω έργου αναφορικά µε τη διοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα «Ευφυή Συστήµατα
Μεταφορών, eCall και Οδική Ασφάλεια», που θα πραγµατοποιηθεί στην Κοζάνη εντός
του Ιουνίου 2014, στα πλαίσια που πιλοτικού έργου HeERO.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως
ισχύει.
3. Το ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α’ 247), όπως ισχύει.
4. Το ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύει.
5. Το ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχή
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) – Ίδρυση Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……..» (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013).
7. Το π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013).
8. Την υπ’ αριθµ. 329/3-7-2013 (ΦΕΚ 1655/Β/4-7-2013) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως ισχύει.
9. Το έγγραφο της Συµφωνίας Σύµπραξης του έργου HeERO (HeERO Consortium Agreement),
και ειδικότερα στο Work Package 5 (WP5 - Dissemination) του DoW (Description of Work),
όπου αναφέρεται ότι οι ενέργειες διάδοσης, διάχυσης αποτελεσµάτων και προβολής είναι
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στόχος του HeERO και κατ’ επέκταση είναι συµβατική υποχρέωση των Κρατών Μελών που
συµµετέχουν στο έργο.
10. Την Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αρ.πρωτ.
15924 /∆Ε-1992 / 8-4-2011, µε την οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων 2011 το ενάριθµο έργο 2010ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 “Εναρµονισµένο
ευρωπαϊκό πιλοτικό για το eCall (Harmonised eCall European Pilot – HeERO)” µε
προϋπολογισµό 700.000€ (Α∆Α: 4ΑΓΞΦ-6).
11. Την Απόφαση µε αρ.πρωτ. ∆11/73/7-Ω (25-02-2013) µε θέµα «Ορισµός και αντικατάσταση
υπολόγου διαχειριστή έργου που χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων
Επενδύσεων της ΣΑ-Ε071/2» για το Εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πιλοτικό (Harmonised eCall
European Pilot – HeERO).
12. Την Απόφαση µε αρ.πρωτ. 24672 /529 /25.5.2011 «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 700.000€
σε βάρος του Ενάριθµου Έργου 2010ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 “Εναρµονισµένο
ευρωπαϊκό πιλοτικό για το eCall (Harmonised eCall European Pilot – HeERO)» (Α∆Α: 4ΑΘΣ167), µε την οποία ορίζεται η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών
του Υπουργείου Αν.Αν.Υπ.Με.∆ι. ως Προϊσταµένη Αρχή και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του
Έργου.
13. Την Απόφαση µε αρ.πρωτ. 24685 /516 /26.5.2011 «Συγκρότηση Οµάδας Έργου (Task
Force) για τη διαχείριση του έργου “Εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πιλοτικό για το eCall
(Harmonised eCall European Pilot – HeERO)”» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 149 – Α∆Α: 4Α3Ξ1-4), όπως έχει
τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. 11352/196 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 113/14.03.2013 – Α∆Α: ΒΕ2Π1-Γ12),
68253/998 (ΦΕΚ 655/31.12.2013 – Α∆Α:ΒΙ6Ζ1-1ΤΞ) Απόφαση.
14. Την Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Α.Π. 2/54687
/0022 /2.11.2011 «Καθορισµός µηνιαίας αποζηµίωσης του Προέδρου και των µελών της
Οµάδας Έργου (Task Force) για τη διαχείριση του έργου “Εναρµονισµένο ευρωπαϊκό
πιλοτικό για το eCall (Harmonised eCall European Pilot – HeERO)» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 370 –
Α∆Α:45ΒΝΗ-0ΝΦ).
15. Την Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε αρ.
πρωτ. 36755/4927/24-07-2013 (ΦΕΚ 1840/Β/29-7-2013) και ειδικότερα το άρθρο 6,
περίπτωση 2, υποπερίπτωση ια) (παρ.γγ), µε το οποίο µεταβιβάζεται το δικαίωµα
υπογραφής στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης για «Εγκρίσεις διάθεσης ποσών
από εγκεκριµένες πιστώσεις Συλλογικών αποφάσεων Έργων (ΣΑΕ) για κοινοτικά έργα.»
16. Την µε αρ. πρωτ. ∆11 8434/1919 (13.02.2014) εντολή κατανοµής εξουσιοδότησης
πληρωµής της Σ.Α. – Ε071/2, µε την οποία διατέθηκε το ποσό των 344.865,99€ για το έργο
HeERO.
17. Την µε αρ. πρωτ. 32256/369/28-5-2014 υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Οµάδας
Έργου HeERO, µε την οποία διαβιβάστηκε το Πρακτικό #17 της Οµάδας Έργου HeERO
σχετικά µε τη διοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα «Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών, eCall και
Οδική Ασφάλεια», που θα πραγµατοποιηθεί στην Κοζάνη εντός του Ιουνίου 2014.
18. Την από 4 Απριλίου 2014 ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την αρµόδια για το πανευρωπαϊκό
έργο HeERO υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία επιβεβαιώνεται ότι όλα τα
έξοδα που θα προκύψουν για την εφαρµογή της παρούσας καλύπτονται από τον
προϋπολογισµό του έργου HeERO.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουµε τη διάθεση πίστωσης µέχρι συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(35.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη διοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα «Ευφυή
Συστήµατα Μεταφορών, eCall και Οδική Ασφάλεια», που θα πραγµατοποιηθεί στην Κοζάνη
εντός του Ιουνίου 2014, στα πλαίσια που πιλοτικού έργου HeERO, προκειµένου να
καλυφθούν οι παρακάτω δαπάνες:.
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Έξοδα ενοικίασης χώρου για 150 άτοµα που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο του
θέµατος.
Έξοδα εστίασης/φιλοξενίας για 150 άτοµα που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο του
θέµατος.
Έξοδα εστίασης/φιλοξενίας στους οµιλητές και εκπροσώπους φορέων και
υπηρεσιών.
Έξοδα για την παραγωγή βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων και ραδιοφωνικού spot
διάρκειας έως ενός λεπτού, που, υπό τη µορφή κοινωνικών µηνυµάτων, θα
προβάλουν το θέµα της Οδικής Ασφάλειας και του eCall.
Έξοδα εκτύπωσης ενηµερωτικού και προωθητικού υλικού.
Έξοδα ενοικίασης όλου του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισµού, που θα
χρειαστεί για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Λοιπά µικροέξοδα.

2. Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για την επαρκή διερεύνηση της αγοράς και τη συγκέντρωση
τριών (3) τουλάχιστον προσφορών ανά είδος δαπάνης (ως ανωτέρω) ώστε να διασφαλιστεί
κατά το καλύτερο δυνατόν τρόπο το δηµόσιο συµφέρον, αποτελούµενη από τους κάτωθι:
α. Γεώργιο Πατσιαβό, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του ΥΥΜ∆, ως
Πρόεδρο,
β. Σοφία Παπαθανασοπούλου, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτυακών
Υποδοµών του ΥΥΜ∆, ως µέλος,
γ. Παναγιώτη Παπασπηλιόπουλο, υπάλληλο της ∆/νσης Πιστοποίησης του ΥΥΜ∆, ως µέλος.
Η εν λόγω επιτροπή πρέπει να περαιώσει το έργο της το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 6
Ιουνίου 2014 και να υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης
(∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου HeERO).
3. H προκαλούµενη από τις διατάξεις της παρούσας δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του έργου
HeERO (2010ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/02 «Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό πιλοτικό για το eCall
(Harmonised eCall European Pilot – HeERO»).
4. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.
Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας για το έργο HeERO

Ακριβές Αντίγραφο
Παναγιώτης Παπασπηλιόπουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Προϊστάµενος
της ∆/νσης Πιστοποίησης

Προς :
Αναφερόµενους υπαλλήλους
Κοινοποίηση :
1. Γενικό ∆ιευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
2. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπ. Υπ.Με.∆ι.
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου
3. ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπ. Υπ.Με.∆ι.
4. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ. Υπ.Με.∆ι.
5. Έλενα Πλεξίδα (υπόλογο του έργου HeERO)
Εσωτερική ∆ιανοµή : ∆/νση Πιστοποίησης
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