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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 321524 (1)
  Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ορ−

γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γε−
ωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τρο−

ποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 4 του ν. 2732/ 1999 
(ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και τροποποιήθηκε με την 
παρ.4 του άρθρου 15 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄255) και την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α΄ 249).

β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄ 280).
γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγ−

χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα του 
άρθρου 36.

δ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (κωδικοποιητικό π.δ. 
63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το υπ’ αριθμ. 402/1988 (ΦΕΚ Α΄ 187) π.δ/γμα «Οργα−
νισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1886) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού 
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007−2013.», όπως ισχύει κάθε φορά.
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4. Την υπ’ αριθμ. 37501/4.3.2009 (ΦΕΚ B΄ 485) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Για την μεταφορά 
της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πλη−
ρωμή των μέτρων του Π.Α.Α. και Ε.Π.Α.Λ. 2007−2013.». 

5. Την υπ’ αριθμ. 292313/2622/3.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1391) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός Διαδι−
κασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και 
Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων σε Προγράμματα Ενίσχυ−
σης για την Περίοδο 2007−2013 καθώς και της Διαδικασίας 
Καταβολής των Ενισχύσεων στους Δικαιούχους.». 

6. Την υπ’ αριθμ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2038) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
«Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πληρωμών για τις 
δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».

7. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2153) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
«Για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Την υπ’ αριθμ. E(2007)6015/29.11.2007 απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2007−2013 (CCI No 007GR06RPO001), όπως 
ισχύει κάθε φορά.

9. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2005, «Για τη 
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» όπως 
ισχύει κάθε φορά και συγκεκριμένα την παρ.1 του άρ−
θρου 6, αυτού.

10. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 885/2006, «Για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1290/2005 
του συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των 
λογαριασμών του Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α.» όπως ισχύει κάθε 
φορά και ιδιαίτερα το Παράρτημα Ι αυτού.

11. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 1320/2006, «Για τη 
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου».

12. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 910) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

13. Το υπ’ αριθμ. 139003/27.10.2009 έγγραφο του Οργανι−
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ−
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. και του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη−
ρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 
1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το 

Παράρτημα Ι κεφάλαιο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού 
(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1 του 
ν. 3614/2007, εκχωρεί στην Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων μέρος των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1290/2005, για το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2007−2013».

Άρθρο 2

Αντικείμενο της εκχώρησης.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Δι−
αρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων αναλαμβάνει τον έλεγχο, την αναγνώ−
ριση και εκκαθάριση δαπανών βάσει της υπ’ αριθμ. 
292313/2622/3.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1391) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση 
των δικαιούχων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2.3.− υπο−
μέτρο Α, «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊό−
ντων» του άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013. 

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρούνται αρ−
μοδιότητες.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρ−
θρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την 
εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και παρέχει 
επαρκή εχέγγυα ότι:

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδι−
κασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφω−
νία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την 
έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.

2. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από 
την κοινοτική νομοθεσία.

3. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των 
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από 
τους κοινοτικούς κανόνες.

4. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται 
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, συ−
μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό 
την έννοια των κοινοτικών κανόνων.

5. Αποστέλλει κάθε τρίμηνο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις 
προβλέψεις δαπανών για την εγγραφή στο ΠΔΕ των 
προς χρηματοδότηση πράξεων του μέτρου του άρθρου 
2 της απόφασης αυτής καθώς και τις τροποποιήσεις 
του για τον καλύτερο προγραμματισμό των πληρω−
μών.

6. Αποδέχεται τους ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
και παρέχει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδιο−
τήτων που της έχουν εκχωρηθεί.

7. Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς 
το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 
5 του Καν. (ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προ−
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βλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
ελέγχους.

8. Διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών 
εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις δια−
δικασίες που τηρεί η Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρεώσεις, 
την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους, 
την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστημάτων πληρο−
φορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και 
τις διαδικασίες πληρωμής, θα περιγραφούν και θα ορι−
στούν στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας 
υπηρεσιών, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών 
Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του Οργανισμού Πληρωμών 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των εκχωρηθέ−

ντων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει την τελική ευθύνη ένα−
ντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομιμότητα και 
κανονικότητα των πληρωμών και της προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας στα πλαίσια 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώ−
σεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, σε σχέση με τα καθήκοντα που της εκχωρούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής, ώστε 
να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τα 
κριτήρια διαπίστευσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού 
Πληρωμών (Παράρτημα Ι του Κανονισμού 885/2006 της 
Επιτροπής) και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

3. Παρέχει στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσβαση σε εφαρμογές λο−
γισμικού και συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση 
των καθηκόντων που εκχωρεί σύμφωνα με το άρθρο 2 
της απόφασης αυτής.

4. Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2009 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Αριθμ. 141702 (2)
      Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για 

απογευματινή εργασία υπαλλήλων (μονίμων και ιδι−
ωτικού δικαίου) του Πρωτοδικείου Αθηνών και της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003 τ. Α΄).
2. Το γεγονός ότι: α) μετά την ψήφιση του ν. 3160/2003 

«επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» περιορίστηκε ο αριθμός των αναβολών των δικών 
σε δύο, με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις να παρατείνο−
νται και πέραν της λήξης του εργασιακού ωραρίου και β) 
η αύξηση της εγκληματικότητας και η αύξηση της δικα−
στηριακής ύλης, επισώρευσαν μεγάλη εκκρεμότητα στις 
δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, με συνέπεια τη σοβα−
ρή δυσλειτουργία τους και τις γνωστές καθυστερήσεις 
στην καθαρογραφή και έκδοση των αποφάσεων.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη 307.000,00 ευρώ σε βάρος του ειδικού 
φορέα 17−210 και ΚΑΕ 0511 στον οποίο οι εγγεγραμμένες 
πιστώσεις επαρκούν, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του προσω−
πικού (μονίμου και ιδιωτικού δικαίου) που υπηρετεί στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών, μέχρι τέλος του 2009 ως εξής:

Πρωτοδικείο Αθηνών 30.000 ώρες για 570 υπαλλή−
λους και

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 17.800 ώρες για 450 
υπαλλήλους.

1. Ως προς τη διαδικασία θα εφαρμοστεί η υπ’ αριθμ. 
7310/26.4.1988 απόφασή μας.

2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/803/0022/8.2.1999 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι Προϊστάμενοι των δικ. υπηρεσιών.

3. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλο−
νται στην Δ/νση Οικονομικού − Τμήμα Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης για το σχετικό έλεγχο και την ανα−
γνώριση της δαπάνης είναι τα εξής: 1) κατάσταση πληρωμής 
υπερωριών εις τριπλούν, στην οποία να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. 
του πρώτου αναφερόμενου υπαλλήλου το μισθολογικό κλι−
μάκιο και η κατηγορία του κάθε δικαιούχου καθώς επίσης 
και η υπογραφή του δίπλα στο τελικό ποσό, 2) την απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικ/νης, 3) απόφαση 
συγκρότησης συνεργείου η οποία πρέπει να προηγείται των 
ημερομηνιών κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι υπερω−
ρίες, 4) ημερολόγιο, 5) βεβαίωση ότι δεν εργάσθηκαν σε άλλο 
συνεργείο υπερωριών για το ίδιο χρονικό διάστημα, και 6) 
υπεύθυνη δήλωση για το εάν είναι ή μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ.

Επίσης παρακαλούνται οι υπηρεσίες να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στο ωρομίσθιο ανάλογα με την κατηγορία του 
υπαλλήλου (ΠΕ0, ΠΕ4 κ.λπ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
ισχύοντα κάθε φορά νόμο περί εισοδηματικής πολιτικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 4351 (3)
    Κατάργηση του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την 

επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κουτσουρά» 
και Σύσταση Δημοτικού Νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κουτσουρά 
και Λυκείου Μακρύ Γιαλού».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του ν. 3463/
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114 Α΄/8.6.2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990 
«Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές δι−
ατάξεις όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση. 
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα ,για τον έλεγχο των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

5. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής “Με Εντολή Γε−
νικού Γραμματέα”» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γρα−
φείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. ( ΦΕΚ 1268/2003 τ. Β΄)

6. Την υπ’ αριθμ. 13695/7.12.1992 απόφαση του Νομάρχη 
Λασιθίου «Σύσταση κοινοτικού Νομικού Προσώπου με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κούτσου−
ρα».

7. Την υπ’ αριθμ. 76/2009 νόμιμη απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Μακρύ Γιαλού με την οποία: α) καταρ−
γείται το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κουτσουρά» και β) συ−
στήνεται Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κουτσουρά και Λυκείου 
Μακρύ Γιαλού», αποφασίζουμε:

Α. Καταργούμε το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κουτσουρά».

Β.1. Συνιστούμε στο Δήμο Μακρύ Γιαλού Δημοτικό 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Γυμνασίου Κουτσουρά και Λυκείου Μακρύ Γιαλού».

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
(θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τηλεφωνικής σύνδεσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών 
κ.λπ.).

β) Η αμοιβή καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντή−

ρηση των αντίστοιχων Σχολείων και του κάθε είδους 
εξοπλισμού τους.

δ) Η ανάθεση της λειτουργίας του σχολικού κυλικείου 
και η διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από 
αυτό.

ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό του 
σχολείου και της βιβλιοθήκης του ,με έπιπλα ή άλλα είδη 
εξοπλισμού από τον ΟΣΚ και με βιβλία από το Υπουρ−
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα 
για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

στ) Η αγορά εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών 
ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων 
,από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

ζ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχο−
λικής μονάδας.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου:
α) οι επιχορηγήσεις του Δήμου, η τακτική με 586,00 ευρώ

ετησίως, οι έκτακτες καθώς και οι επιχορηγήσεις Υπουρ−
γείων ή άλλων κρατικών φορέων.

β) Πρόσοδοι της Σχολικής περιουσίας από εκποιήσεις 
περιουσιακών στοιχείων.

γ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του σχολικού 
κυλικείου.

δ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες.

ε) Τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Διοίκηση:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9/μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους αποτελού−
μενο από:

Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή ένα Δημοτικό Σύμβουλο, ο 
οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.με τον αναπλη−
ρωτή του.

Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους ,εκ των οποίων 
οι δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία.

Τον εκάστοτε Δ/ντή του Γυμνασίου Κουτσουρά.
Τον εκάστοτε Δ/ντή του Λυκείου Μακρύ Γιαλού.
Ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

ο οποίος ορίζεται από το Σύλλογο.
Ένα εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων.
5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 

και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρό του και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρό−
εδρό του.

6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 586,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογι−
σμού έτους 2009 και στον ΚΑΕ 00/6715.006.

Η ίδια δαπάνη θα προκαλείται και τα επόμενα (5) χρό−
νια και θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 24 Οκτωβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Διευθυντής  Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 
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Αριθμ. 11152 (4)
    Κατανομή ωρών υπερωριακής εργασίας χειριστών − 

ληπτών για το πρόγραμμα RICA 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1995 «περί ίδρυσης Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθ−
μια Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 63/11.5.1995 υπουργική απόφαση «περί 
Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας 
των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς ».

3. Το νόμο 2738/1999 ΦΕΚ 180 τ.Α΄/9.9.1999.
4. Την υπ’ αριθμ. 239936/15.10.2009 απόφαση χρηματο−

δότησης του κοινοτικού προγράμματος RICA.
5. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 

λειτουργιών υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 
κ.λ.π.», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003.

5. Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:
Οι χειριστές − λήπτες του προγράμματος RICA 2009 

που έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 1702/10.2.2009 από−
φαση του Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης Νομαρχίας 
Πειραιά θα απασχοληθούν υπερωριακά με αμοιβή ερ−
γασίας σε μηνιαία βάση εντός του Νομαρχιακού Δια−
μερίσματος Πειραιά στα πλαίσια του προγράμματος 
«RICA 2009» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 έως 
31.12.2009, ως ακολούθως:

2 Γεωπόνοι ΠΕ της Δ/νσης Γεωργίας Πειραιά με ανώ−
τατο όριο 60 απογευματινές ώρες ανά μήνα.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΩΡΩΝ: 300
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου θα είναι 

ο Δ/ντης της Υπηρεσίας.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπο−

λογισμού οικονομικού έτους 2009 με επιχορήγηση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φο−
ρέας 0291 και Κ.Α.Ε. 0511 και θα ανέλθει στο ποσό των 
1.600,00 ευρώ (χίλια εξακόσια ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Νοεμβρίου 2009 

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 
F

Αριθμ. 13719 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Χανίων, που θα απασχοληθούν σε ελέγ−
χους αναδιάρθρωσης, μετατροπής και εκρίζωσης 
(οριστικής εγκατάλειψης) οινοποιήσιμων αμπελώνων 
κατά το Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003 «Μισθο−

λογικές ρυθμίσεις λειτουργιών υπαλλήλων του Δημο−
σίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
297/Α΄/23.12.2003.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 2592/1998 «Αναπρο−
σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δη−
μοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57/Α΄/18.3.1998.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 2732/1999 «Διεπαγ−
γελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Γεωργίας», που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 154/A΄/30.7.1999.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 
του ν. 2738/1999 «Περί συλλογικών διαπραγματεύσεων 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις «που δημοσιεύ−
τηκε στο ΦΕΚ 180/Α΄/9.9.1999.

5. Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄/2.2.1996) που αφορά Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

6. Την υπ’ αριθμ. 312004/31.7.2009 απόφαση Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα Υπε−
ρωρίες και οδοιπορικά Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 για τους 
υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που 
ασχολούνται με τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και 
εκρίζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων.

7. Τη διαπίστωση της ανάγκης για καθιέρωση υπερω−
ριακής με αμοιβή εργασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων, που θα απασχοληθούν σε 
ελέγχους αναδιάρθρωσης, μετατροπής και εκρίζωσης 
(οριστικής εγκατάλειψης) οινοποιήσιμων αμπελώνων, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή 
εργασίας απογευματινών ωρών, στους υπαλλήλους της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Χανίων, κατά το Β΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ−
ΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟ−

ΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 11 350

2. Με απόφαση του οικείου Δ/ντή Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης θα καθορίζονται οι μήνες και ο αριθμός των ωρών 
κατά μήνα για τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος.

3. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγ−
ματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας, 
υπεύθυνος θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης στην 
οποία ανήκουν οι υπάλληλοι.

4. Η δαπάνη της υπερωριακής εργασίας ύψους 2.700,00 
ευρώ, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων 
οικ. Έτους 2009, Φορέας 291, Υποφορέας Ε και ΚΑΕ 
0511.

5. Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερ−
βαίνουν τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

6. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να έχει αναδρομική 
ισχύ πέραν του μηνός από την δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 22 Οκτωβρίου 2009

  Ο Νομάρχης 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 

F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6)
Στο ΦΕΚ 182/5.2.2009/τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

υπ’ αριθμ. ΙΕ 654/320/Π02/5/00127/Ε/ν. 3299/2004 από−

φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης για την υπαγωγή της επένδυσης 
της εταιρείας «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» στο Σώστη του 
Ν. Ροδόπης διορθώνεται στην παράγραφο 1 ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της απόφασης υπαγωγής:

το εσφαλμένο: ΙΕ/654/320/Π02/5/00156/Ε/ν. 3299/2004/ 
22.1.2009

στο ορθό: ΙΕ/654/320/Π02/5/00127/Ε/ν.3299/2004/ 
22.1.2009

(  Από την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)   





29114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02023602311090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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