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Ο ως άνω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει
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ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ MAΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣKEYMATΩN

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 89419/Δ4

(2)

Προσθήκες τομέα και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Μετάταξη υπαλλήλου.
Με την υπ’ αριθμ. 45636/Β2/26−04−2010 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 20 παρ. 7 του ν. 2515/1997 και του άρθρου 9
παρ. 22 και 23 του ν. 2266/1994 μετατάσσεται ο Μάτσος
Γεώργιος του Στέφανου, υπάλληλος του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ
Διοικητικού, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την
ίδια σχέση εργασίας, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων−
Μηχανικών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Πανεπιστημι−
ακή Μονάδα Μυτιλήνης), με το μισθολογικό κλιμάκιο
που κατέχει και με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης
μόνιμης κενής οργανικής θέσης κλάδου ΠΕ Μηχανολό−
γων−Μηχανικών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 4 του άρθρου 8
του Ν. 3475/2006 (146 Α’).
2. Την αριθμ. 62172/Δ4/14−6−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1101 Β’)
όπως διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1235 Β’).
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
4. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Τις εισηγήσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων.
6. Την αριθμ. πρωτ. 1120/Η Κοινή Υπουργική Απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΔΒΜΘ, «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών ΥΠΔΒΜΘ Παρασκευής
Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β΄).
7. Την αριθμ. πρωτ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β’).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α’).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/97(ΦΕΚ
38/97 τ. Α’) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή
προκαλείται δαπάνη ύψους 29.400,00 € για το τρέχον
οικονομικό έτος και 25.200,00 € περίπου για καθένα από
τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη η οποία αναλύεται
ως εξής:
α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Η δα−
πάνη 8.400,00 € για τα λειτουργικά έξοδα τρέχοντος
οικονομικού έτους 2010 και η εκ 25.200,00 € για καθένα
από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετω−
πίζεται από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων.
β) Επί του προϋπολογισμού του ΟΣΚ η δαπάνη
21.000,00 € για εξοπλισμό τρέχοντος οικονομικού έτους
2010 θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού χρήσης 2010 του Ο.Σ.Κ. ή από αποθέματα του
εξοπλισμού του, αποφασίζουμε:
Προστίθενται από το σχολικό έτος 2010 −2011 ένας
τομέας και επτά ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια
(ΕΠΑ.Λ.) της χώρας ως ακολούθως:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας −
Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας γίνεται προσθήκη ως
εξής:
Στο τομέα Μηχανολογίας την ειδικότητα Ψυκτικών
Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.
Στο τομέα Οχημάτων την ειδικότητα Μηχανικών και
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης−
Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Στο 4° Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κοζάνης γί−
νεται προσθήκη ως εξής:
Στο τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
την ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Στο τομέα Υγείας και Πρόνοιας την ειδικότητα Βοη−
θών Νοσηλευτών.
Στο ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας γίνεται προσθήκη ως εξής:
Στον τομέα Υγείας και Πρόνοιας την ειδικότητα Βο−
ηθών Νοσηλευτών.
Στο ΕΠΑΛ Σερβίων γίνεται προσθήκη ως εξής:
Στο τομέα Οχημάτων την ειδικότητα Μηχανικών και
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών −
Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Στο 4° ΕΠΑ.Λ Εσπερινό Σερρών γίνεται προσθήκη ως
εξής:
Τομέας Υγείας και Πρόνοιας και της ειδικότητας:
Βοηθών Νοσηλευτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. 285023
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. 263514/ΑΑ702/25−09−2008 ΚΥΑ
“Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση
Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γε−
ωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών
συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα
1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007−2013”(Β΄ 2029)»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώ−
σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως η παρά−
γραφος 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄70) και του άρθρου 3, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄101).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ 98).
δ) Του άρθρου του Ν. 2065/92, 39 παρ. 10 «περί εγκρί−
σεως οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς
Οικονομικών και Γεωργίας» (Α΄113).
ε) Των άρθρων 13−29 του Ν. 2637/98 περί «Σύστασης
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει εκά−
στοτε (Α΄200).
στ) Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 − 2013» (Α΄ 267).
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί ισχύουν:
α) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή−
ριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κα−
νονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ)
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (L 30).
β) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής
συμμόρφωσης , της διαφοροποίησης και του ολοκλη−
ρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που προ−
βλέπονται στον Καν.( ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για
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τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς όπως ισχύει κάθε φορά.
γ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Καν ( ΕΚ) 1782/2003 του
Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα
προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4Α του εν λόγω
κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γής που προκύ−
πτουν από την παύση καλλιέργείας για την παραγωγή
πρώτων υλών.
δ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για
τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
ε) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και ιδιαίτερα τα άρθρα
24 και 25.
στ) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του Καν ( ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του
Συμβουλίου σε ότι αφορά τήρηση των λογαριασμών
των Οργανισμών Πληρωμών , 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 ισχύει.
ζ) 1320/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση μετα−
βατικών κανόνων όσον αφορά την στήριξη ανάπτυξης
που προβλέπεται από τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1698/2005
του Συμβουλίου
η) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορι−
σμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου.
θ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού ( ΕΚ) αριθμ.
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης ( ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 15.
ι) 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτο−
μερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ.1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρ−
μογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλής
συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγρο−
τικής ανάπτυξης.
3. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
4. Την αριθμ. 316049/24−11−09 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη»
(Β΄ 2401).
5. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007 – 2013.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η αριθμ. 263514/ΑΑ702/25−09−2008 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση οικονομικών ενι−
σχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών
Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής
δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄ 2029), τροποποιείται ως κάτωθι:
1. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως
εξής:
«7. Ενιαία Αίτηση.
Ενιαία αίτηση είναι η αίτηση που υποβάλλουν οι αγρό−
τες για την ενεργοποίηση των ατομικών τους δικαιωμά−
των και τη λήψη των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο
του καν. 73/2009 του Συμβουλίου.
8. Πολλαπλή Συμμόρφωση.
Πολλαπλή Συμμόρφωση νοούνται οι κανονιστικές
απαιτήσεις διαχείρισης και οι ορθές γεωργικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες όπως ορίζονται στην κοι−
νή υπουργική απόφαση 262385/21.04.2010 (Β’ 509) όπως
ισχύει.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επιλογή του Γεωργικού Συμβούλου (Γ.Σ.) ή των
Δομών Γ.Σ. γίνεται από τον αγρότη αποκλειστικά από
Γ.Σ. εγγεγραμμένους στο μητρώο του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.. Αγρό−
τες που κάνουν χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από
μη εγγεγραμμένους στο μητρώο Γ.Σ., δεν ενισχύονται.
Οι ενταγμένοι αγρότες, που έχουν συνάψει σύμβαση με
Γ.Σ. ή ΔΟΜΗ Γ.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφο−
νται ή αποχωρούν από το μητρώο του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π., δεν
λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.»
3. Στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 3 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Οι πιστοποιημένοι Γ.Σ. δύνανται να παρέχουν συμ−
βουλές μόνο για τις ενότητες στις οποίες έχουν πι−
στοποιηθεί»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ 5 του άρθρου 3,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Γ.Σ. που δεν τηρούν τα ανωτέρω, υφίστανται τις
κυρώσεις των άρθρων 8 & 13 της αριθμ. 303894/11.08.2006
ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς
(Καν.1782/2003)» (Β΄1375).»
5. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την τήρηση των διαλαμβανομένων στο άρθρο
13 του καν 73/2009 του Συμβουλίου όπως ισχύει.» 6.
Η περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 κα−
ταργείται και η περίπτωση δ) της ίδιας παραγράφου
αναριθμείται σε γ).
7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Φορέας Πληρωμής Αρμόδιος φορέας για την αναγνώ−
ριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση
των ενισχύσεων του προγράμματος στους δικαιούχους,
ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
8. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Άρθρο 8
Έλεγχοι

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους
βάσει των άρθρων 26 και 27 του Καν. (ΕΕ) 1975/2006,
όπως ισχύει κάθε φορά.
Αρμόδιοι φορείς για τη διενέργεια των προβλεπόμε−
νων ελέγχων σε προενταξιακό στάδιο είναι η Γενική
Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.&Τ., σε με−
τενταξιακό στάδιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ΕΥΔ ΠΑΑ.
Στο πλαίσιο διενέργειας του διοικητικού ελέγχου των
αιτήσεων πληρωμής δεν κρίνεται απαραίτητη η επί−
σκεψη στον χώρο της ενισχυόμενης ενέργειας, λόγω
του ότι η τελευταία θεωρείται μικρού προϋπολογισμού
τόσο σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό κοινο−
τικής χρηματοδότησης του ΠΑΑ 2007−2013 όσο και σε
επίπεδο δικαιούχου.»
9. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:
«Άρθρο 9
Μειώσεις και Αποκλεισμοί

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

F
Aριθμ. Γ/ΕΞ/4574
(4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
για τους υπαλλήλους της Γραμματείας της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και
κατά την υποβολή κάθε αίτησης πληρωμής από τους
δικαιούχους, η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης υπολο−
γίζεται με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.
Για τον προσδιορισμό του ποσού που είναι επιλέξιμο
για ενίσχυση καθορίζονται τα εξής:
α) Ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με
βάση μόνο την εκάστοτε αίτηση πληρωμής.
β) Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιού−
χο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της κάθε αίτησης
πληρωμής.
Στην περίπτωση που το ποσό βάσει της υποβληθείσας
από το δικαιούχο αίτησης πληρωμής σημείο α) υπερβαί−
νει το επιλέξιμο ποσό που καθορίζεται μετά την εξέταση
της επιλεξιμότητας της αίτησης πληρωμής (σημείο β)
κατά ποσοστό άνω του 3% επί αυτού του επιλέξιμου
ποσού, εφαρμόζεται μείωση επί του επιλέξιμου ποσού,
η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο
ποσών. Σημειώνεται ότι δεν εφαρμόζεται μείωση αν ο
δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για
την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού.
Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που εξακριβώνεται
ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλλει ψευδή δήλωση εκ προ−
θέσεως, η υπό εξέταση πράξη αποκλείεται από την
ενίσχυση του ΠΑΑ 2007−2013 και τα ποσά που τυχόν
έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως κατα−
βληθέντα.
2. Η περίπτωση ευθύνης γεωργικού συμβούλου
περιλαμβάνεται στο άρθρο 8 της αριθμ. 303894/
11−8−2006 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμο−
γή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς
(Καν.1782/2003)» (Β΄1375).
3. Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται των υποχρεώσεών
τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων μόνον εφόσον συ−
ντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως αυτοί ορίζονται
στο άρθρο 10.»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/
97.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου
6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».
3. Την ανάγκη καταβολής αποζημίωσης υπερωριακής
απασχόλησης σε σαράντα (40) υπαλλήλους της Γραμ−
ματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, δεδομένου ότι εκτελούν υπηρεσία όπως
ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας
εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη είκοσι τριών
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (23.200€), η οποία θα καλυφθεί
από την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
εξόδων οικονομικού έτους 2010 της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων ειδικός φορέας 17−610 ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία», εγκρίνουμε:
Την υπερωριακή απασχόληση απογευματινών ωρών
και μέχρι την 22η ώρα, για την κάλυψη εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, σε σαράντα (40)
υπαλλήλους της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για καθένα
από αυτούς για το χρονικό διάστημα από 15.9.2010 έως
30.9.2010 είκοσι (20) ώρες και για το χρονικό διάστημα
από 1.10.2010 έως 30.11.2010 σαράντα (40) ώρες μηνιαίως
για κάθε υπάλληλο, σύνολο ογδόντα (80) ώρες.
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται η Προϊσταμένη Διοικητικού − Οικονομικού Τμή−
ματος της Αρχής Προστασίας Αιμιλία Χρυσοβελίδη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
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