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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12194/7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/
Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Γεωργοπε−
ριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δρά−
σης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε
καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της Δράσης 2.3
«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην πα−
ραγωγή καπνού», του Μέτρου 214 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013.». .
1
Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστού
του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της δι−
αχείρισης εκάστης διετίας της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)........ 2
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, πέ−
ραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
κατά το έτος 2014, για τους υπαλλήλους της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Αργολίδας. ................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5615
(1)
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12194/7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/
Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Γεωργοπερι−
βαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4.
"Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπα−
ραγωγικές περιοχές" και της Δράσης 2.3 "Σύστημα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή κα−
πνού", του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 113/2011 (Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες».
4. Το Π.Δ. 85/21−6−2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
5. Το Π.Δ. 86/21−6−2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 90/5−7−2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Του Π.Δ. 119/25−6−2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/26.6.2013) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Του Π.Δ. 118/25−6−2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/26.6.2013 «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141−Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού) και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
9. Το Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013», ειδικότερα το άρ−
θρο 37 και το άρθρο 46 παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
10. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).
11. Του άρθρ. 36 του Ν. 3614/07, όπου ορίζεται ως δια−
πιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και της
υπ’ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007−2013.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
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13. Του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6−9−2010) «Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
14. Του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α΄ 249) «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
15. Την υπ’ αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το 1−9−2002».
16. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
17. Την ΚΥΑ Επίβλεψης με αριθμ. 267623/28−08−2007
(ΦΕΚ 1723/Β/29−08−2007) «Καθορισμός πλαισίου επίβλε−
ψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊό−
ντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
19. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως
τροποποιημένος ισχύει.
20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ.
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των
λογαριασμών των οργανισμών τις δηλώσεις δαπανών κι
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε−
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της
27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασι−
ών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε
σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
23. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ)
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής
της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτο−
μερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμέ−
νο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

25. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση
της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για
την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013 (CCI No
2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά και τις τρο−
ποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν τροποποίηση
της συγκεκριμένης απόφασης της Επιτροπής.
26. Την υπ’ αριθ. 262385/21−4−10 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή
του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοι−
πά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)
73/2009 και του Καν(ΕΚ) 698/2008 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ
509/Β/23−4−10).
27. Την υπ’ αρ. 324005/9.9.08 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1886/τ. Β΄/12.9.2008) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, αρ−
μοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013» και την υπ’ αριθμ. 135073/3−2−2011 (ΦΕΚ 315/
Β΄/25−2−2011) ΚΥΑ τροποποίησής της.
28. Την υπ’ αριθμ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16−10−
2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−
2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
29. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
30. Την υπ’ αριθμ. 2/70207/0020/14−11−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης».
31. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
32. Την υπ’ αριθμ. 3878/20−9−2013 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΠΑΑ.
33. Την υπ’ αριθμ. 108238/8−10−2013 σύμφωνη γνώμη
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 12194/7−11−2011 (ΦΕΚ 2624/
Β/8−11−2011) κοινή υπουργική απόφαση του Μέτρου 214
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−
2013 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Στο άρθρο 4 «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί» γίνονται
οι παρακάτω τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 6 περί «νόμιμης κατοχής», προ−
στίθεται:
«γ. Για κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις
Για εκτάσεις που παραχωρούνται στους δικαιούχους
από τους Δήμους, στην απόφαση παραχώρησης πρέπει
να καθορίζεται, μεταξύ των άλλων: η συνολική επιφάνεια
της κοινόχρηστης δημοτικής ή κοινοτικής έκτασης, η
έκταση που παραχωρείται σε κάθε παραγωγό χωριστά,
το χαρτογραφικό υπόβαθρο των εκτάσεων αυτών. Ση−
μειώνεται ότι η συγκεκριμένη έκταση που παραχωρείται
στους δικαιούχους πρέπει να παραμένει σταθερή στη
διάρκεια της πενταετίας τόσο σε έκταση όσο και σε
θέση. Σε περίπτωση που η παραχώρηση δεν καλύπτει
την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου, πρέπει τα πα−
ραχωρητήρια να ανανεώνονται κάθε έτος με ευθύνη του
δικαιούχου, ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα
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της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε περίπτωση
μη ανανέωσης του μισθωτηρίου θεωρείται ότι διακό−
πτεται η δράση και η ευθύνη βαρύνει το δικαιούχο».
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου
Ε9, προσκομίζεται αντίτυπο στο οποίο πρέπει να φαί−
νεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο.
2. Στην παράγραφο 7 «Αιτήσεις», η «Δήλωση Εφαρμο−
γής» αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Δήλωση Εφαρμογής: θεωρείται η ετήσια δήλωση με
την οποία ο δικαιούχος −με την ολοκλήρωση των ετή−
σιων δεσμεύσεων− καταθέτει το πιστοποιητικό συμμόρ−
φωσης του AGRΟ2.»
3. Η παράγραφος 13 «Αγροπεριβαλλοντικός Φάκελος»,
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος νοείται ο φάκελος
τον οποίο θα πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο
οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές
αρχές και θα περιλαμβάνει:
− Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης
− Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιή−
σεις της
− Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και
δηλώσεων εφαρμογής.
− ΣΠΔ και τυχόν τροποποιήσεις του.
− Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης.
− Αντίγραφο στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφω−
σης ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ
ή ΚΦΑΣ αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμο−
ποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα έκ−
δοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η
προέλευση αυτής.
− Εδαφολογική ανάλυση (εάν υπάρχει) απόδειξης ότι
τα αγροτεμάχια (σύνολο ή κάποια) εμπεριέχουν στο
έδαφος τους 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.
− Για τη Δράση 2.3 αντίγραφο του Σχεδίου Λίπανσης,
Σχεδίου Άρδευσης και Σχεδίου Φυτοπροστασίας καθώς
και κάθε άλλου υποστηρικτικού εγγράφου που αφορά
την πιστοποίηση του στα πλαίσια του AGRO 2.»
Άρθρο 2
Διαδικασία αξιολόγησης
Στο άρθρο 11 «Διαδικασία αξιολόγησης» γίνονται οι
παρακάτω τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποι−
είται με ευθύνη υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνοτροφίας (ΔΑΟΚ), ο οποίος ορίζεται
από τον προϊστάμενο του Φορέα Υλοποίησης, με βάση
την ακόλουθη διαδικασία:. »
2. Η παράγραφος 4 «Ενστάσεις» αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«Οι ενδιαφερόμενοι εντός επτά (7) εργάσιμων ημε−
ρών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης
με ανάρτηση στην έδρα του Δήμου και στις Τοπικές
και Δημοτικές Κοινότητες, μπορούν να υποβάλλουν
ένσταση κατά των καταστάσεων των καταρχήν δικαι−
ούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων. Η ένσταση
υποβάλλεται στο Φορέα Υλοποίησης και εξετάζεται
από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σε επίπεδο
φορέα υλοποίησης με απόφαση του Περιφερειάρχη της
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αντίστοιχης Περιφέρειας. Στις ανωτέρω επιτροπές δεν
μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν
σε προγενέστερο στάδιο οποιονδήποτε έλεγχο που
αφορούσε την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης του
ενιστάμενου. Η εξέταση της ένστασης γίνεται εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπο−
βολής της.
Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται
οριστικά και κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης,
ώστε να οριστικοποιηθεί η κατάσταση των εν δυνάμει
δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων. »
Άρθρο 3
Έγκριση δικαιούχων
Στο άρθρο 12 «Έγκριση δικαιούχων» γίνονται οι παρα−
κάτω τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1.α. αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Εισήγηση του φορέα υλοποίησης, όπου μεταξύ των
άλλων αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποί−
ους δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος της κάθε δράσης, καθώς και έκθεση ελέγχου
με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προκύπτουν μετά
την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων
των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων
στο Σύστημα, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο
του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της Δι−
εύθυνσης».
2. Η παράγραφος 1.β. αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Αντίγραφα των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων,
για όσους δικαιούχους έχουν πραγματοποιηθεί αυτοί,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 18 της παρούσης, καθώς και αντίγραφα
των πρακτικών της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων».
Άρθρο 4
Καταγγελία συμβάσεων − Τροποποίηση Αποφάσεων
Στο άρθρο 14 «Καταγγελία συμβάσεων − Τροποποί−
ηση Αποφάσεων» γίνεται η παρακάτω προσθήκη, ως
παράγραφος 5:
«5. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής πε−
ριόδου 2007−2013, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να
έχουν ενεργές συμβάσεις, αναλαμβάνουν την υποχρέω−
ση να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμμα−
τος όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική
περίοδο. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από
το δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να ζη−
τείται επιστροφή των καταβληθέντων ενισχύσεων για
την περίοδο κατά την οποία ίσχυε».
Άρθρο 5
Τροποποίηση της σύμβασης
Στο άρθρο 15 «Τροποποίηση της σύμβασης», γίνονται
οι παρακάτω τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 2.γ. γίνεται η παρακάτω προσθήκη:
«Στην περίπτωση όμως που ο αποδέκτης της μετα−
βίβασης είναι ήδη δικαιούχος της δράσης σύμφωνα
με την ίδια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι
δεσμεύσεις εφαρμόζονται στο ενοποιημένο τμήμα της
εκμετάλλευσης.»
2. Η παράγραφος 3, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Το ΣΠΔ μπορεί να τροποποιείται μια φορά κατ’
έτος εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Οι δικαιού−

11418

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

χοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης
του ΣΠΔ και της σύμβασης στο φορέα υλοποίησης το
αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους εφαρμογής
και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής του
τροποποιημένου ΣΠΔ. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι εα−
ρινές καλλιέργειες των δράσεων για τις οποίες το ΣΠΔ
δύναται να τροποποιείται και δεύτερη φορά μέχρι 15
Μαρτίου κάθε έτους εφαρμογής και οπωσδήποτε πριν
την έναρξη της εφαρμογής του τροποποιημένου ΣΠΔ.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η τροποποίηση της σύμ−
βασης γίνεται αμέσως μετά την αναγνώριση της περί−
πτωσης ως ανωτέρα βία. Το αίτημα για τροποποίηση
ΣΠΔ και της σύμβασης ελέγχεται από τον φορέα υλο−
ποίησης και εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση
απόρριψης ισχύει το αρχικό ΣΠΔ. Ο φορέας υλοποίησης
ενημερώνει εγγράφως τον παραγωγό ή/και τον σύμ−
βουλο για την απόρριψη της τροποποίησης του ΣΠΔ.
Όταν ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δικαι−
ούχος της δράσης σύμφωνα με την ίδια Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται
στο ενοποιημένο τμήμα της εκμετάλλευσης. Σε κάθε
περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης και του ΣΠΔ
αφορά τη χρονική περίοδο της δέσμευσης που απομένει
μέχρι την ολοκλήρωσή της.»
Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
Στο άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης»,
γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
1. Τροποποιείται η παράγραφος 2 και αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. Με τη συμπλήρωση του έτους εφαρμογής και εντός
15 εργάσιμων ημερών, οι δικαιούχοι της δράσης 2.3 και
1.4 καταθέτουν στο ΦΥ δήλωση εφαρμογής. Εξαίρε−
ση αποτελεί η δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους
εφαρμογής, η οποία κατατίθεται με την υπογραφή της
σύμβασης της δράσης, και εντός 15 εργάσιμων ημερών,
στην περίπτωση που η σύμβαση της δράσης δεν έχει
υπογραφεί κατά την ως άνω περιγραφείσα χρονική
περίοδο. Η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται από τους
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύ−
στημα που υποστηρίζει την εφαρμογή των Δράσεων
και λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με εγκύκλιο
του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δυνατόν η έναρξη υποβολής της
δήλωσης εφαρμογής να οριστεί διαφορετικά για λό−
γους διασταύρωσης με την ΑΕΕ. Η δήλωση εφαρμογής
συνοδεύεται από εδαφολογική ανάλυση (εάν υπάρχει)
από πιστοποιημένο εργαστήριο για κατ’ ελάχιστο 3%
οργανικής ουσίας ανά αγροτεμάχιο. Ειδικότερα για τη
Δράση 2.3 η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από: α)
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του AGR02 του Πιστο−
ποιητικού Φορέα, β) Το πρόγραμμα λίπανσης το οποίο
ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής, γ) Το
πρόγραμμα άρδευσης το οποίο ακολούθησαν το αντί−
στοιχο έτος εφαρμογής, δ) Τα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ
ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια
ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπασμάτων τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν στα αγροτεμάχια της εκμετάλ−
λευσης που ήταν ενταγμένα στη Δράση το αντίστοιχο
έτος εφαρμογής, ε) Το πρόγραμμα φυτοπροστασίας
το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής.

2. Η παράγραφος 6 αναδιατυπώνεται:
«Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι Φ.Υ. συγκρο−
τούν ανά δράση και ανά πρόσκληση φάκελο πληρωμής
δικαιούχων και προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκα−
θάριση των δαπανών. Ο έλεγχος των φακέλων πληρω−
μής διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους
του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με το ισχύον έγγραφο
ανάθεσης αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο φάκελος πληρωμής περιλαμβάνει:
α) Συγκεντρωτική Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου Εκκα−
θάρισης (check list) με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά
Περιφερειακή Ενότητα, για κάθε παρτίδα πληρωμής,
όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και κα−
ταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων
των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων,
υπογεγραμμένη από τον χειριστή της δράσης, τον προ−
ϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο
του φορέα υλοποίησης. Στα στοιχεία περιλαμβάνεται
και η «Βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών».
β) Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου, για κάθε παρτίδα πλη−
ρωμής, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων
των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων,
υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου
τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης.
γ) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, υπο−
γεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον προϊ−
στάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο
του φορέα υλοποίησης, στην οποία εμφανίζονται οι
δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου
το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των δικαιούχων
που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κα−
τάσταση Πληρωμής.
δ) Κατάσταση/Λίστα διοικητικού υπολογιστικού ελέγ−
χου υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές.
ε) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής
Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων
ενίσχυσης υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελε−
γκτές, τον χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο του
αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα
υλοποίησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα αναλυτικά
στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, που
έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και
η αντίστοιχη Κοινοτική Συμμετοχή. Η πλήρης Αναλυτι−
κή Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής διαβιβάζεται σε
ηλεκτρονική μορφή ή με υποβολή μαγνητικού μέσου
στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
στ) Συγκεντρωτική κατάστασης πληρωμής επί της
οποίας πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση
της συνολικής δαπάνης και υπογράφεται από τον αρμό−
διο χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο του αρμόδιου
τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης.»
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Στο άρθρο 19 «Κυρώσεις», γίνονται οι παρακάτω τρο−
ποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 2 «Μείωση της ενίσχυσης και απο−
κλεισμός από τη δράση βάσει της έκτασης», η παρά−
γραφος (ζ.) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«ζ. Όταν διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα αγροτε−
μάχια αλλαγή χρήσης, η ενίσχυση για το συγκεκριμένο
έτος εφαρμογής δεν καταβάλλεται. Τυχόν επανάληψη
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της ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δι−
καιούχου από τις Δράσεις και επιστροφή των μέχρι
τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με
τους νόμιμους τόκους».
2. Η παράγραφος 4 «Μη υποβολή Αίτησης Ενιαίας
Ενίσχυσης, αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής
από το δικαιούχο» μετονομάζεται σε «Μη υποβολή Αίτη−
σης Ενιαίας Ενίσχυσης/αίτησης πληρωμής και δήλωσης
εφαρμογής από το δικαιούχο» και αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης/αίτηση πληρωμής με αναφο−
ρά στον κωδικό παράλληλης Δράσης που εφαρμόζει
ανά αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέ−
ωσης επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το
συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Τυχόν επανάληψη της
ως άνω παράβασης συνεπάγεται μονομερή διακοπή
της σύμβασης και επιβολή των σχετικών κυρώσεων της
παραγράφου 6 «Διακοπή της σύμβασης» του Άρθρου
19 της υπ’ αριθμ. 12194/7−11−2011 (ΦΕΚ 2624/Β/8−11−2011)
ΚΥΑ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση
μη υποβολής της δήλωσης εφαρμογής».
3. Στην παράγραφο 8 «Πρόσθετες κυρώσεις»:
− Στη «Δράση 1.4» προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
« • Αν σε μια έκταση, που στο εγκεκριμένο ΣΠΔ προ−
βλέπεται ποτιστική καλλιέργεια, διαπιστωθεί μη επι−
λέξιμη ποτιστική καλλιέργεια, δεν καταβάλλεται καμία
ενίσχυση για την εν λόγω έκταση για το συγκεκριμένο
έτος και επιβάλλεται μείωση του συνολικά δίκαιου με−
νού ποσού ενίσχυσης κατά ποσοστό που αντιστοιχεί
στην απόκλιση μεταξύ προσδιορισθείσας επιλέξιμης
έκτασης και της έκτασης του εγκεκριμένου ΣΠΔ, σύμ−
φωνα με τον τύπο:
100 Χ

(έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ−προσδιορισθείσα)
έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ
(%)

(1)

Σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης
επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται ποσοστιαία
μείωση που κλιμακώνεται σύμφωνα με τον τύπο:
η Χ 100 Χ

(έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ−προσδιορισθείσα)
έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ
(%)

(2)

όπου η = 2.5, 5, 10 και 20 για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη
και τέταρτη επανάληψη, αντίστοιχα. Όταν η μείωση
αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%
του ετήσιου ύψους ενίσχυσης, δεν χορηγείται ενίσχυση
για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Επανάληψη της
ως άνω υπέρβασης συνεπάγεται οριστική αποβολή του
δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε
καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους
νόμιμους τόκους. Στην περίπτωση που η προσδιορι−
σθείσα καλλιέργεια έχει μόνιμο χαρακτήρα οι φορείς
υλοποίησης προβαίνουν σε τροποποίηση της σύμβασης
και του ΣΠΔ με αφαίρεση του εν λόγω αγροτεμαχίου και
οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν το συγκεκριμένο
αγροτεμάχιο και έχουν κατατεθεί τα προηγούμενα έτη
εφαρμογής ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθεί−
σες προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
• Αν στο ΣΠΔ προβλέπεται ποτιστική επιλέξιμη καλ−
λιέργεια και βρεθεί επιλέξιμη ξηρική, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.»
Στην «Δράβη 2.3» προστίθεται:
« • Σε περίπτωση που το προσκομισθέν Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης δεν καλύπτει το σύνολο της έκτασης που

11419

καλλιεργήθηκε με καπνά όπως είναι δηλωμένα στο ΣΠΔ,
αλλά τμήμα αυτής, για το συγκεκριμένο έτος εφαρμο−
γής καταβάλλεται ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστο−
ποιηθείσα έκταση και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του
συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 5% για το
εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη
φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην
πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκριμένο έτος και
επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμε−
νου ποσού ενίσχυσης κατά 10% για το εν λόγω έτος. Σε
περίπτωση επανάληψης για τρίτη φορά, καταβάλλεται
η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκτα−
ση για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται
μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης
κατά 20% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επα−
νάληψης για τέταρτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση
που αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκταση για το
συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση
του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 40%
για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για
πέμπτη φορά, δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το
συγκεκριμένο έτος εφαρμογής.
• Όταν σε μια έκταση, στην οποία προβλέπεται από
το ΣΠΔ ότι καλλιεργείται καπνός, διαπιστωθεί άλλη καλ−
λιέργεια εκτός από ψυχανθές αμειψισποράς, η έκταση
αυτή δεν ενισχύεται για το συγκεκριμένο έτος εφαρμο−
γής και επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου
ποσού ενίσχυσης κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στην
απόκλιση μεταξύ προσδιορισθείσας επιλέξιμης έκτασης
και της έκτασης του εγκεκριμένου ΣΠΔ, σύμφωνα με
τον τύπο:
100 Χ

(έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ−προσδιορισθείσα)
έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ
(%)

(1)

Σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης
επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται ποσοστιαία
μείωση που κλιμακώνεται σύμφωνα με τον τύπο:
η Χ 100 Χ

(έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ−προσδιορισθείσα)
έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ
(%)

(2)

όπου η = 2.5, 5, 10 και 20 για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη
και τέταρτη επανάληψη, αντίστοιχα. Όταν η μείωση
αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%
του ετήσιου ύψους ενίσχυσης, δεν χορηγείται ενίσχυση
για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Επανάληψη της
ως άνω υπέρβασης συνεπάγεται οριστική αποβολή του
δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε
καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους
νόμιμους τόκους. Στην περίπτωση που η προσδιορι−
σθείσα καλλιέργεια έχει μόνιμο χαρακτήρα οι φορείς
υλοποίησης προβαίνουν σε τροποποίηση της σύμβασης
και του ΣΠΔ με αφαίρεση του εν λόγω αγροτεμαχίου και
οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν το συγκεκριμένο
αγροτεμάχιο και έχουν κατατεθεί τα προηγούμενα έτη
εφαρμογής ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθεί−
σες προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους».
Άρθρο 8
Κανόνες εφαρμογής
Στο άρθρο 22 «Κανόνες εφαρμογής»:
Η παράγραφος 1 «Ένας δικαιούχος δεν μπορεί να
μετέχει σε δράσεις περισσότερες από μία (1), του Μέ−
τρου 214» αναδιατυπώνεται «Ένας δικαιούχος δεν μπορεί
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να μετέχει σε δράσεις περισσότερες από μία (1) του
Μέτρου 214 ή περισσότερες από μία (1) προσκλήσεις
της ίδιας δράσης. Εξαιρούνται ενδιαφερόμενοι που τη
στιγμή δημοσιοποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι−
αφέροντος ήταν απορριπτόμενοι τελικής κατάταξης
από άλλη δράση, που είχε προκηρυχθεί και αφορούσε
σε προγενέστερο έτος εφαρμογής».
Η παράγραφος 7.γ. αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης
τεθούν πρόσθετοι όροι βάσει εθνικών και κοινοτικών
διατάξεων τους οποίους ο δικαιούχος δεν μπορεί ή δεν
επιθυμεί να τηρήσει.»
Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
1) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 12194/7−11−2011 (ΦΕΚ
2624/Β/8−11−2011) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1564/8−2−2012 (ΦΕΚ 546/
Β΄/2.3.2012) τροποποίηση.
2) Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ
3829 «Λοιπά ειδικά έσοδα»), ως δημόσιο έσοδο, ποσο−
στού 80% του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της
διαχείρισης εκάστης διετίας της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), όπως προ−
κύπτει από τους αντίστοιχους ισολογισμούς της.
2. Το παραπάνω ποσοστό αποδίδεται από την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),
στο τέλος κάθε διετίας, από την εφαρμογή του ν.
4070/2012, και εντός μηνός από την έγκριση του ισολο−
γισμού από την Ολομέλεια αυτής.
3. Η κατάθεση του ποσού γίνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ.,
και αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης κοινοποι−
είται στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/
Τμήμα Ε΄ του Γ.Λ.Κ.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, αποδί−
δονται στον κρατικό προϋπολογισμό τα δικαιώματα του
Δημοσίου για τη διετία 2012−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 28 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 7658/170
(2)
Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστού του
θετικού οικονομικού αποτελέσματος της διαχείρισης
εκάστης διετίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι−
νωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 75 παρ. 6 εδάφ. β΄ του ν. 4070/2012
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 79 παρ. 9
του ίδιου νόμου.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.
γ. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει.
δ. Του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)−Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων» (Α΄ 152).
2. Την υπ’ αριθμ. 62189/18−10−2001 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κα−
νονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)» (Β΄ 1391).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 8202/616
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, πέραν
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης κατά το
έτος 2014, για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87Α/07−06−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26Α/09−02−2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/09−09−1999).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226Α΄/27−10−2011) και τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την το−
πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέ−
νη διοίκησης Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ
85Α΄/11−04−2012).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
131Α/28−06−2006).
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224Α/27−12−2010).
7. Την υπ’ αρ. 552/24−01−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Πελοποννήσου τοποθέτησης προϊσταμένων
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων ……της Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας όπως τροποποιήθηκε.
8. Την υπ’ αριθ. 205/83/09−01−2012 απόφαση Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου Εξακολούθηση άσκησης καθηκόντων
υπηρετούντων υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταμένων Ορ−
γανικών Μονάδων Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέχρι την
επιλογή νέων Προϊσταμένων και τις τροποποιήσεις αυτής.
9. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Αργολίδας κατά τις απογευματινές
ώρες πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
κατά το έτος 2014.
10. Το ότι, με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί
δαπάνη ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) που θα
αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου υπάρχουν εγγεγραμ−
μένες οι σχετικές πιστώσεις: Φ.3072 ΚΑΕ 0511.0001 και
έχει πραγματοποιηθεί η σχετική ανάληψη δαπάνης (υπ’
αρ. 340/10/02−01−2014) από το αρμόδιο Τμήμα Λογιστι−
κής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού
Π.Ε. Αργολίδας, αποφασίζουμε:
Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωρια−
κής απογευματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από τις
ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης) για την κάλυψη όλως
εξαιρετικών ή εκτάκτων ή εποχικών αναγκών των υπη−
ρεσιών μας για το υπόλοιπο του έτους 2014 ήτοι από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης
και ως τις 31−12−2014 για εκατό σαράντα (140) συνολικά
υπαλλήλους, ειδικότερα:
1. Απασχόληση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών, (πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνες, χιονοπτώσεις)
(Τμ. Πολιτικής Προστασίας−κατά ανώτατο όριο 2 άτομα).
2. Απασχόληση για τελετές, δεξιώσεις, επισκέψεις επι−
σήμων, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση πολιτών, πολι−
τιστικές εκδηλώσεις, μετακινήσεις Αντιπεριφερειάρχη,
διοικητική μέριμνα και υποστήριξη για τις παραπάνω
δραστηριότητες (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη−κατά
ανώτατο όριο 9 άτομα).
3. Απασχόληση για την αντιμετώπιση αυξημένων ανα−
γκών κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολο−
γισμού, απολογισμού, κλείσιμο οικονομικού έτους σε
συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των παραπάνω εκτά−
κτων αναγκών και δραστηριοτήτων και την λογιστική και
ταμειακή τους τακτοποίηση, καθώς και της εφαρμογής
των νέων ρυθμίσεων σχετικά με των αναδιάρθρωση
της Δημόσιας Διοίκησης και αποκλειστικών προθεσμιών
εφαρμογής εποχιακού χαρακτήρα προγραμμάτων (δα−
κοκτονία−κτηνιατρική) (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
−κατά ανώτατο όριο 25 άτομα).
4. Απασχόληση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας
Υγείας, ελέγχους καταστημάτων υγειονομικού ενδια−
φέροντος, περιβαλλοντικών ελέγχων κ.λπ. (Δ/νση Δη−
μόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας−κατά ανώτατο
όριο 15 άτομα).
5. Απασχόληση για θέματα ελέγχου τήρησης των
περιβαλλοντικών και άλλων όρων για την προστασία
του περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτινων πόρων
(τμ. Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας−κατά ανώτατο
όριο 7 άτομα).
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6. Απασχόληση για την υποστήριξη των πληροφορι−
ακών συστημάτων (τμ. Πληροφορικής−κατά ανώτατο
όριο 2 άτομα).
7. Απασχόληση για τον ποιοτικό και φυτοϋγειονομικό
έλεγχο καθώς και για τον έλεγχο ασφάλειας των τροφί−
μων φυτικής προέλευσης για την εξυγίανση Κτηνοτρο−
φικού Κεφαλαίου, Υγειονομικό Κτηνιατρικό Έλεγχο και
Κερδοσκοπικό Έλεγχο στα Σφαγεία Νομού καθώς και
ελέγχους στα σημεία πώλησης και στα αποσυρόμενα
ζωϊκά προϊόντα κ.λπ. (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής− κατά ανώτατο όριο 39 άτομα).
8. Απασχόληση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών:
Πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις (Δ/νση Τεχνικών
έργων−κατά ανώτατο όριο 27 άτομα).
9. Απασχόληση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών όπως: έκδοση αδειών εργασίας αλλοδαπών, χο−
ρήγηση αδειών εγκατάστασης λειτουργίας ελέγχου και
μελετών (σχετικών με θέματα ανάπτυξης, ενέργειας,
φυσικών πόρων και επενδύσεων) έκδοση–έλεγχο και χο−
ρήγηση επαγγελματικών αδειών, αγορανομικοί έλεγχοι
κ.λπ. (Δ/νση Ανάπτυξης − κατά ανώτατο όριο 14 άτομα).
Β. Κατανέμουμε κατά ανώτατο όριο σε υπερωριακή
απογευματινή εργασία (21.200) ώρες συνολικά η οποία
δεν μπορεί να υπερβεί τις 20 ώρες το μήνα ανά υπάλ−
ληλο. Αναλυτικότερα:
Ανά Δ/νση ανώτατο όριο ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής εργασίας ως εξής:
• Στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 400 ώρες.
• Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 1.800 ώρες.
• Στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 4.500 ώρες.
• Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
2.400 ώρες.
• Στο Τμήμα Περιβ/ντος και Υδροοικονομίας 1.260
ώρες.
• Στο Τμήμα Πληροφορικής 400 ώρες.
• Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
4.680 ώρες.
• Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων 3.240 ώρες.
• Στη Δ/νση Ανάπτυξης 2.520 ώρες.
Γ. Η δαπάνη για την προαναφερθείσα υπερωριακή
εργασία που θα προσφερθεί, ποσού εκατό χιλιάδων
ευρώ (100.000€), θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προϋπο−
λογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2014,
ΚΑΕ 3072.0511.0001.
Δ. Ορίζουμε υπεύθυνους για τον έλεγχο και την παρα−
κολούθηση της πραγματοποίησης παροχής υπερωρια−
κής απασχόλησης τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων
Δ/νσεων και Τμημάτων ΠΕ Αργολίδας
Ε. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά
υπάλληλο θα γίνει με νεώτερες αποφάσεις των παραπά−
νω ορισθέντων Προϊσταμένων σύμφωνα με την εργασία
που θα παρασχεθεί υπό την εποπτεία και ευθύνη τους.
Ζ. Η παρούσα θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 5 Μαρτίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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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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