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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 943
26 Μαΐου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1353/56374
(1)
Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδε−
δεμένης ενίσχυσης στον τομέα του σπαραγγιού σε
εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν(ΕΕ)1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδε−
δεμένης ενίσχυσης στον τομέα του σπαραγγιού σε
εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν(ΕΕ)1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. .
Κήρυξη ως δεσμευτικής απόφασης της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος. .................
Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του ελλείμ−
ματος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι−
σης (Ε.Τ.Ε.Α) για το έτος 2015.............................................
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.80000/12216/930/
11−7−2012 «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στον
Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ)» απόφασης. ......................................................................
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.80000/12088/1597/
11−7−2012 «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στο
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ» απόφασης. ...............................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ.
931/642/07−01−2015 απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής περί καθορισμού ανώτα−
του ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων υπηρετούντων στις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015. ......................
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Α΄εξαμήνου ενός
υπαλλήλου της Δημοτικής Α.Ε. Τελετών Νεάπο−
λης− ΕΤΕΝ ΑΕ ΟΤΑ. ......................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 28730/15715/
20−04−2015 απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 782/B΄/
05−05−2015. ........................................................................................... 8

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α38),
β) το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α/28−8−2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
γ) το Π.δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων»,
δ) το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α/27−1−2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
ε) την με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) Απόφαση
του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο
Αποστόλου, του Δημητρίου.
2. Τις διατάξεις:
α) της παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014 (Α΄32) «Δι−
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο−
γή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
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β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 (Α΄200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν.2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του Ν.2945/2001
(Α΄223) και το άρθρο 29 παρ.1 − 8 του Ν.3147/2003 (Α΄ 135).
γ) του άρθρου 33 της αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β΄147)
«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του
Καν(ΕΕ)13072013 και του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής
και για την κατάργηση του Καν(ΕΚ)63/2008 και του
Καν(ΕΚ)73/2009 του Συμβουλίου».
β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχεί−
ριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πο−
λιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ.
352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ.
814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008
του Συμβουλίου».
γ) 1305/2013 της Επιτροπής «για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
Καν(ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου».
δ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω
κανονισμού».
ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή
ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυ−
ρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη
Έτος
Ποσό (σε €)

2015
1.500.000

2016
1.482.341

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση»
στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθε−
στώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής»
ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκλη−
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση
4. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας
ΚΑΠ, μέσω ISAMΜ, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.1 του
Καν(ΕΕ)639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.1
του Καν(ΕΕ)1307/2013.
5. Την με αριθμ. 38609/30−03−2015 εισήγηση του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδε−
μένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν(ΕΕ)1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, για τη
χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια
σπαραγγιού, αναφερόμενη εφεξής ως «συνδεδεμένη
ενίσχυση».
Άρθρο 2
Περίοδος Εφαρμογής − Πόροι Χρηματοδότησης
Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφο−
ρά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020.
Το ύψος της χρηματοδότησης προέρχεται από τους
πόρους του άρθρου 53 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επιμε−
ρίζεται για κάθε έτος ως ακολούθως:

2017
1.464.662

Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με
το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε τρεις
χιλιάδες εννιακόσια (3.900) εκτάρια για κάθε έτος εφαρ−
μογής της παρούσας.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι − Όροι συμμετοχής και επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας
είναι οι γεωργοί − καλλιεργητές σπαραγγιού που καλύ−
πτουν σωρευτικά τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) στρέμματα σπα−
ράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις,
β) χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες
στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατά−
λογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών,
και γ) παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την

2018
1.448.512

2019
1.432.364

2020
1.432.364

30η Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον διακόσια πενήντα
κιλά (250kg) νωπού προϊόντος ανά επιλέξιμο στρέμμα
στους φορείς του άρθρου 5 της παρούσας
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις δικαιούχων
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του προηγούμενου άρ−
θρου υποχρεούνται να:
α) δέχονται τις υποδείξεις και διευκολύνουν τους προ−
βλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και
Ενωσιακές αρχές ελέγχου, παρέχοντας οποιοδήποτε
συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί,
β) τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του σπαραγγιού
στους φορείς του άρθρου 5 της παρούσας για τουλάχι−
στον πέντε (5) έτη,
γ) υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς
συνδεδεμένης ενίσχυσης σε ειδική θέση που έχει προ−
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βλεφθεί για τον σκοπό αυτό στο έντυπο της Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας − Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, και
δ) υποβάλλουν τα απαιτούμενα επίσημα παραστατικά,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους
του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
και διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις
για την βασική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων και των
προθεσμιών υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει−
ας− Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
Η υποβολή αιτήματος λήψης ενίσχυσης από τον γε−
ωργό, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του
των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση, σχετικά με τη
διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες
όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση
των στοιχείων του.
Άρθρο 5
Φορείς − Υποχρεώσεις Φορέων
Α. Οι δικαιούχοι του άρθρου 3 προκειμένου να τύχουν
της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεού−
νται να παραδίδουν το προϊόν τους νωπό σε κάποιον
από τους παρακάτω φορείς:
1. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.β του Ν.4015/2011 «σχετικά με
το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα
του αγροτικού κόσμου − οργάνωση της εποπτείας του
κράτους», όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν(ΕΕ)
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου και της αριθμ.266355/11−02−2009 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
3. Τυποποιητικές ή/και συσκευαστικές ή/και μεταποι−
ητικές ή/και εξαγωγικές μονάδες σπαραγγιού.
Β. Οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να:
1. είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών
Οπωροκηπευτικών (MENO), εφόσον ασκούν εμπορική
δραστηριότητα,
2. υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους
και πριν την έναρξη των παραδόσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ
αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς που περιγράφεται
από την παρούσα, συνοδευμένο, κατά περίπτωση, από:
• αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ
και Οργανώσεις Παραγωγών),
• έναρξη επιτηδεύματος και
• βεβαίωση εγγεγραμμένου μέλους στο MENO, εφό−
σον ασκούν εμπορική δραστηριότητα Κατά παρέκκλιση,
για το έτος 2015 η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία
ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015.
Τα παραπάνω αιτήματα, χωρίς τα συνοδευτικά δικαι−
ολογητικά, κοινοποιούνται ταυτόχρονα με ευθύνη του
φορέα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
− Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Συστημάτων Καλ−
λιέργειας) και στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα αιτήματα των φορέων συ−
ντάσσει σχετικό μητρώο για όλη την περίοδο που κα−
λύπτεται από την παρούσα.
Οι φορείς μπορούν να απεντάσσονται από το σχετικό
μητρώο με αίτηση διαγραφής στα ανωτέρω διαστήματα,
από το επόμενο έτος της ένταξής τους.
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3. Χορηγούν σε καθένα γεωργό − καλλιεργητή σπα−
ραγγιού, που παραδίδει σε αυτούς το προϊόν του, απο−
δεικτικό ποσοτικής παράδοσης − παραλαβής, στο οποίο
αναγράφονται τα στοιχεία του γεωργού − καλλιεργητή
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ ποσότητα
που παραδόθηκε σε κιλά και ημερομηνία παράδοσης)
και τα αντίστοιχα στοιχεία του φορέα που παρέλαβε το
προϊόν (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ). Το εν λόγω παραστατικό
συνυπογράφεται εις διπλούν, ένα για κάθε συμβαλλό−
μενο.
4. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρ−
μογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε
γεωργό − καλλιεργητή. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά−
νουν τουλάχιστον το ΑΦΜ του γεωργού, την συνολική
παραλάμβανα μένη ποσότητα και τα αναλυτικά στοι−
χεία του αποδεικτικού ποσοτικής παραλαβής − παρά−
δοσης.
5. Τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογη−
τικών εγγράφων και παραστατικών που απαιτούνται για
τους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους για πέντε
(5) έτη.
6. Διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγ−
ματοποίηση των ελέγχων.
Άρθρο 6
Καθορισμός και καταβολή της ενίσχυσης
1. Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως, υπό την μορφή
συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά εκτάριο.
2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγι−
κής Ανασυγκρότησης − Περιβάλλοντος και Ενέργει−
ας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του
Καν(ΕΕ)639/2014.
Για το σκοπό αυτό, μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε
έτους, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στη Δ/νση Συστημάτων Καλ−
λιέργειας και στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών
Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων τον συνολικό
αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σπαραγγιού για το συ−
γκεκριμένο έτος.
3. Το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου κάθε
έτους, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ) κοινοποιεί στην Επιτροπή όλα τα προβλεπό−
μενα στοιχεία για την προαιρετική συνδεδεμένη στή−
ριξη που χορηγήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο
έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 του
Καν(ΕΕ)639/2014.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη διενέρ−
γεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο
III του Καν(ΕΕ)809/2014, όσον αφορά τους διοικητικούς
ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο
και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των
ελέγχων προσδιορίζονται στις εκδιδόμενες από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
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3. Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύ−
σεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας
του ΥΠΑΠΕΝ εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρω−
ση της πληρωμής της ενίσχυσης για το συγκεκριμένο
έτος.
Άρθρο 8
Ενστάσεις
Οι γεωργοί − καλλιεργητές σπαραγγιού έχουν το
δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά οποιουδήποτε εί−
δους ελέγχου τους πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
παρούσας.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια, κατά πε−
ρίπτωση, Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
ακολούθως:
α) Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα επι−
τόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσι−
μων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την
παραλαβή του πρακτικού ελέγχου, β) Οι ενστάσεις που
αφορούν σε αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί,
τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί)
υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την έκδοση εντολής της πρώτης πληρωμής. Σε κάθε
περίπτωση, οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με
τις κατ’ έτος εκδιδόμενες οδηγίες και εγκυκλίους του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 9
Κυρώσεις − Ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Οι εντασσόμενοι στις διατάξεις της παρούσας δι−
καιούχοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
2. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων ο γε−
ωργός απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της
ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολο−
γιακού έτους.
3. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις
οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας
και οφείλονται στο γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν(ΕΕ)1306/2013
και στο άρθρο 19 του Καν(ΕΕ)640/2014.
4. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ
μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές
προβλέπονται από την ισχύουσα Κοινοτική νομοθεσία.
5. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβλη−
θέντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 63 του Καν(ΕΕ)1306/2013 και
της παρ.3 του άρθρου 19 του Καν(ΕΕ)640/2014 και του
άρθρου 7 του Καν(ΕΕ)809/2014. Όπου δεν δύναται να
εφαρμοστεί η παρ.3 του άρθρου 19 του Καν(ΕΕ)640/2014
και του άρθρου 7 του Καν(ΕΕ)809/2014, η διαδικασία
ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28 του Ν.2520/1997, όπως ισχύει.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης
2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. 866/56554
(2)
Κήρυξη ως δεσμευτικής απόφασης της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ
με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθ. 63/2005 Προεδρικού
Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) και
το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
β) του Π.Δ. 107/14 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α΄ 174),
γ) του Π.Δ. 24/15 περί «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),
δ) του Ν. 4015/2011 (Α΄ 210) «Θεσμικό πλαίσιο για τους
αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις
και την επιχειρηματικότητας του αγροτικού κόσμου −
Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» που αντικατέ−
στησε το άρθρο 1 του Ν. 2732/99 (Α΄154),
ε) του κανονισμού 1308/13 (ΕΚ) και του Συμβουλίου για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001
και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όπως ισχύει
κάθε φορά.
2. Την υπ’ αριθ. Υ103/2015 περί «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο
Αποστόλου του Δημητρίου.» (Β΄ 309)
3. Την υπ’ αριθ. 467/28962/11−3−2015 αίτηση της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υπο−
δομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:
1. Κηρύσσεται ως δεσμευτική η διεπαγγελματική συμ−
φωνία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέ−
ατος−ΕΔΟΚ σχετικά με τον καθορισμό εισφοράς στα
μέλη της.
2. Η εν λόγω εισφορά αρχικά θα καταβάλλεται μόνο
από τους κτηνοτρόφους κατά ένα ποσό που θα υπολο−
γίζεται ανά τόνο κρέατος σφαγίων ζώων που σφάζονται
στην Ελλάδα και βάρους ζώντων ζώων που θα γίνεται
αναγωγή σε σφάγιο κατά την πώληση.
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3. Ανά είδος κρέατος συμφωνήθηκαν τα εξής:
3.1. Αιγοπρόβατα, εισφορά 3€/τόνο κρέατος
3.2. Χοιρινά, εισφορά 0,5€/τόνο κρέατος
3.3. Βοοειδή (ζώα κρεατοπαραγωγής), εισφορά 1€/τόνο
κρέατος
3.4. Βοοειδή (ζώα γαλακτοπαραγωγής), εισφορά 3€/
τόνο κρέατος
3.5. Κοτόπουλα, εισφορά 0,3€/τόνο κρέατος.
4. Ο μηχανισμός είσπραξης συμφωνήθηκε ως ακο−
λούθως:
4.1. Κάθε κτηνοτρόφος, κατά την έκδοση του τιμολο−
γίου που εκδίδει κατά την πώληση του σφαγίου των
ζώων του ή των ζώντων ζώων του που το βάρος τους
θα αναχθεί σε σφάγιο κρέας σύμφωνα με τις ζωοτε−
χνικές παραδοχές, θα αναφέρει, πλην των υποχρεωτι−
κών στοιχείων, δηλαδή βάρος κρέατος, τιμή, ΦΠΑ και
αξία, επιπλέον το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού
του βάρους του κρέατος επί την εισφορά ανά μονάδα
βάρους.
4.2. Το ποσό της εισφοράς που αναγράφεται υποχρε−
ωτικά επί του τιμολογίου, πώλησης κρέατος η ζώντος
ζώου από τον παραγωγό, παρακρατείται από τον έμπο−
ρο κατά την εξόφληση της οφειλής του τιμήματος και
αποδίδεται συγκεντρωτικά κάθε μήνα υπέρ της ΕΔΟΚ
σε λογαριασμό που τηρείται για το λόγο αυτό στην Τρά−
πεζα Πειραιώς (IBAN GR47017122700062271361285834).
5. Στο τέλος κάθε έτους η ΕΔΟΚ εκδίδει πιστοποιητικό
διεπαγγελματικής ενημερότητας για όλους τους κτη−
νοτρόφους και διακινητές, η οποία θα συνυποβάλλεται
με την ετήσια δήλωση εκτροφής. Το πιστοποιητικό θα
περιλαμβάνει στοιχεία αναγνώρισης του κτηνοτρόφου
(ΑΦΜ, κωδικό εκτροφής, κα) και του διακινητή.
6. Η εν λόγω συμφωνία της ΕΔΟΚ καθίσταται δεσμευ−
τική μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. 22273/1087
(3)
Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του ελλείμ−
ματος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
(Ε.Τ.Ε.Α) για το έτος 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄,
58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 44 του
Ν.3986/2011 (Α΄ 152) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (Α΄29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
8. Την αριθμ. Υ59/20.2.2015 (Β΄ 256) Απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικοί Δημήτριο Μάρδα».
9. Το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 114/18.5.2015
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α (Απόφαση 181).
10. Την υπ’ αριθμ. 22115/937/20.5.2015 οικονομική έκ−
θεση του Τμήματος των Αναλογιστικών Μελετών της
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης
Νομικών Προσώπων.
11. Την αριθμ. οικ.22184/1079/20.5.2015 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
12. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρι−
σης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γε−
νεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθ.
30η/19.5.2015 συνεδρίασή της.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη
ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ/Ειδική Ει−
σφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.)
οικονομικού έτους 2015.
14. Την με αριθμ. Φ.3/1/οικ22902/1109/22.5.2015 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγή−
σεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων», αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων
ευρώ (50.000.000,00 €) για την κάλυψη μέρους του ελ−
λείμματος του Ε.Τ.Ε.Α. για το έτος 2015 από το Λογα−
ριασμό της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής
Ασφάλισης που τηρείται στο Α.Κ.Α.ΓΕ. (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.).
2. Η μεταφορά του ποσού στο Ε.Τ.Ε.Α. θα γίνει από
τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγ−
γύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων
Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.) αρ. λογ. 261 45 140
με την έκδοση επιταγής , σύμφωνα με το άρθρο 12 του
«Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β/2371/12).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Αριθμ. Φ.80500/οικ.22424/6120
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.80000/12216/930/11−7−2012
«Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Οργανισμό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» από−
φασης.

Πειθαρχικού Συμβουλίου δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του
Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146 Β του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο Ν. 3528/2007
τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012
(Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» και της παρ. 3 του άρθρου έβδομου
του Ν. 4057/2012 και με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.
4 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
β) της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45),
γ) του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
ε) τις διατάξεις του Π.δ/τος 154/2006 «Οργανισμός
του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167), όπως ισχύει,
στ) του Π.δ/τος 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών» (ΦΕΚ Α 31).
2. Την αριθ. Υ147/30−3−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη» (ΦΕΚ Β΄ 483).
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1/ΟΙΚ.13718/18−6−2012
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύσταση
πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146 Β του Ν.
3528/2007 όπως ο Ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το
άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012».
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ. 13632/8−5−2015
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Διατάξεις νομοσχεδίου 'Εκδημοκρατι−
σμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση − Αποκατάσταση Αδικιών και
άλλες διατάξεις" περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε
αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης».
5. Την αριθμ. πρωτ. Φ.80000/12216/930/11−7−2012 «Σύ−
σταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Ασφά−
λισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» απόφαση του
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας (ΦΕΚ 2191/24−7−2012 τ.Β΄ ).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η αριθμ. πρωτ. Φ.80000/12216/930/11−
7−2012 «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Οργα−
νισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)»
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας και προστίθενται στη σύνθεση του

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80500/ΟΙΚ.22425/6121
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.80000/12088/1597/11−
7−2012 «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στο ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ» απόφασης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο Ν. 3528/2007
τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012
(Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» και της παρ. 3 του άρθρου έβδομου
του Ν. 4057/2012 και με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.
4 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
β) της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45),
γ) του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
ε) του Π.δ/τος 266/1989 «Οργανισμός του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ»
(A΄ 291)όπως ισχύει,
στ) του Π.δ/τος 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών» (Α΄ 31).
2. Την αριθ. Υ147/30−3−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη» (ΦΕΚ Β΄ 483).
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1/οικ.13718/18−6−2012
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύσταση
πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146 Β του Ν.
3528/2007 όπως ο Ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το
άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012».
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ.13632/8−5−2015
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατι−
σμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση − Αποκατάσταση Αδικιών και
άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε
αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης».
5. Την αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/12088/1597/11−7−2012 «Σύ−
σταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ» απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (ΦΕΚ 2191/24−7−2012 τ.Β΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/12088/1597/11−7−
2012 «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ»
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας και προστίθενται στη σύνθεση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι
με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του
Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2015
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

F
Αριθμ. 38511/21030
(6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 931/
642/07−01−2015 απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής περί καθορισμού ανώτατου ορίου
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
υπηρετούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ατ−
τικής για το έτος 2015.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. To Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99
(ΦΕΚ 35/Α/99 ) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α/40/15−03−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99
(ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999) σύμφωνα με τις οποίες η αρμοδιό−
τητα της έκδοσης των αποφάσεων αύξησης των ημερών
εκτός έδρας των υπαλλήλων ΟΤΑ , Α΄ και Β΄ βαθμού
Τοπικής Αυτ/σης περιήλθε στο Γ.Γ. Περιφέρειας.

10197

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα αυτές του
άρθρου 280 παρ. 1 σύμφωνα με τις οποίες: «Οι Αποκε−
ντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των
κρατικών Περιφερειών…»
5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/A/28.6.2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
6. Την αριθμ. πρωτ. 931/642/07−01−2015 (ΦΕΚ 48/Β/15−
01−2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής περί καθορισμού ανώτατου
ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
για το έτος 2015.
7. Το αριθμ. πρωτ. 77659/18−05−2015 έγγραφο της Δ/
νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από
την Απόφαση δαπάνη εκτιμάται να φτάσει συνολικά
τις είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ,
(22.935,00 €), με χρέωση του ΚΑΕ 0711, και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2015.
9. Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττι−
κής όπως αυτές αναφέρονται στο αίτημά της.
10. Την αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ.
931/642/07−01−2015 (ΦΕΚ 48/Β/15−01−2015) απόφαση περί
«Καθορισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Υπηρε−
σίες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015» για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή της έως την
31−12−2015, ως οι συνημμένοι πίνακες που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. απόφ. 5/2015
Την έγκριση για έναν υπάλληλο της Δημοτικής Α.Ε.
(7)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Α΄εξαμήνου ενός υπαλ− Τελετών Νεάπολης, που απασχολείται ως οδηγός, της
λήλου της Δημοτικής Α.Ε. Τελετών Νεάπολης− ΕΤΕΝ απογευματινής υπερωριακής εργασίας εργάσιμων ημε−
ρών μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες το Α΄εξάμηνο 2015
ΑΕ ΟΤΑ.
καθώς και για υπερωριακή εργασία που παρέχεται Κυ−
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές
ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ− ΕΤΕΝ ΑΕ ΟΤΑ
ώρες (λόγω της ανάγκης 24ωρης λειτουργίας της εται−
ρείας), που δεν θα υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. Γ1 παραγ.Γ του Ν.4093/12 για το Α΄ εξάμηνο του 2015.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια απασχόλησης είναι
(Α΄222) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι−
κής Στρατηγικής 2013−2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής τα ανώτερα και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο
του Ν.4046/12, βάσει των οποίων στο πεδίο εφαρμογής εφόσον επιβάλουν οι ανάγκες της εταιρείας, θα πιστο−
των άρθρων του δεύτερου κεφαλαίου του Ν.4024/2011 ποιούνται ανά μήνα και θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΕΝ ΑΕ OTA.
εντάσσονται οι ΙΔΑΧ των ΝΠΙΔ που ανήκουν σε Ο.Τ.Α.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την πληρωμή των υπε−
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑ−
ρωριών Βαρύνει τον προϋπολογισμό 2015 της εταιρείας.
ΣΙΑ» του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 (Α΄226)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις−Ενιαίο Μισθολόγια−Βαθμο−
Κυβερνήσεως.
λόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες Διατάξεις Εφαρ−
Νεάπολη, 11 Μαρτίου 2015
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012−1015».
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
107/05−05−2014) σύμφωνα με τις οποίες η καθιέρωση υπερω−
F
ριακής εργασίας για το προσωπικό των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
του Κεφαλαίου Α΄του Ν.3429/2005 (Α΄314) που υπάγονται
στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Ν.4024/2011,
(8)
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε φορέα και
Στην υπ’ αρ. πρωτ. 28730/15715/20−04−2015 απόφαση
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε−
4. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέντα ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο
προϋπολογισμό του 2015 (Κ.Α.60: Αμοιβές έξοδα προσωπικού). ΦΕΚ 782/B’/05−05−2015, στην παράγραφο 11 του προοιμί−
5. Την επίβλεψη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της ιδιαι− ου, διορθώνεται το εσφαλμένο: «σύμφωνα με τις διατά−
τερότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για πρόσθετη ξεις του άρθρου 1 του Ν.3068/2009» στο ορθό: «σύμφωνα
υπερωριακή απογευματινή και νυχτερινή απασχόληση, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002» και στο
καθώς και για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες θέμα διορθώνεται,
ημέρες και τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί
το εσφαλμένο: «200/2014»
η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσμα−
στο ορθό: «200/2015».
τική λειτουργία των υπηρεσιών της Δημοτικής Α.Ε. Τελε−
τών Νεάπολης−ΕΤΕΝ ΑΕ OTA, αποφασίζουμε ομόφωνα:
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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