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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/37331/ΔΥΕΠ (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/14061/ΔΥΕΠ/20−2−2012 κοι−

νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός φορέων του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελεγχόμενων 
από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 και 4 του Ν.  3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210) 

«Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις»^ όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη».

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/14061/ΔΥΕΠ/20−2−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 414/Β΄/23−2−2012) «Καθορισμός φορέ−
ων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ελεγχόμε−
νων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 του Ν. 3907/2011 
(ΦΕΚ 7/Α΄/26−1−2011) « Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπη−
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
κράτη−μέληίγια την επιστροφή των παρανόμως διαμε−
νόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4142/2013 
(ΦΕΚ 83/Α΄/9−4−2013) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότη−
τας στην Πρωτοβάθμιο, και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 
102/Α΄/29−4−2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου και άλλες δαιτάξεις».

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 213).

7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141)

8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ.48/09−07−2012 (ΦΕΚ Β' 2105) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα−
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/14061/ΔΥΕΠ/20−2−2012 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προ−
στασίας του Πολίτη «Καθορισμός φορέων του Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη ελεγχόμενων από τη 
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 
του Υπουργείου Οικονομικών», ως ακολούθως:
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Α) Απαλείφονται φορείς που δεν εμπίπτουν στις αρ−
μοδιότητες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής 
του Ν. 3492/2006, ως ακολούθως:

— από την παράγραφο 2. Δημόσιες Υπηρεσίες − Σώ−
ματα Ασφαλείας, ο φορέας της περίπτωσης:

«γ. Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή»
— από την παράγραφο 5. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, ο φορέας της περίπτωσης:
«β. Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)»
Β) Προστίθενται φορείς αρμοδιότητας του Υπουργεί−

ου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι οποί−
οι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3492/2006, 
ως ακολούθως:

— στην παράγραφο 2. Δημόσιες Υπηρεσίες − Σώματα 
Ασφαλείας, περιπτώσεις:

« γ. Υπηρεσία Ασύλου
δ. Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
ε. Αρχή Προσφυγών»
— στην παράγραφο 5. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−

καίου, περίπτωση:
« β. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απα−

σχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/14061/ΔΥΕΠ/

20−2−2012 κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F

    Αριθμ. 22503 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εται−
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με 
διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3894/2010 
(ΦΕΚ 204/τΑ΄), το άρθρο 3 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/ 
τ.Α΄), το άρθρο 3 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄).

β. Του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄) «Ενιαίος Φορέας Εξω−
στρέφειας και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου. 45 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−4−2012).

δ. Της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ. 1 της παραγράφου 
Γ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−11−2012).

ε. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 165/ 
τ.Α΄/14−7−2000).

ζ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄ 152).

στ. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

2. Την υπ’ αριθμ. 20/9−8−2011 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «INVEST 
IN GREECE S.A.» (ΦΕΚ 1799/τ.Β΄/9−8−2011) όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14520/ΔΙΟΕ/27−3−2014 απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” 
και το διακριτικό τίτλο “Enterprise Greece”» (ΦΕΚ 756/ 
τ.Β΄/27−3−2014).

3 Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/ 547/26−6−2013 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Πανα−
γιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ 1653/τ.Β΄/4−7−2013).

4 Την υπ’ αριθμ.  2/85127/0022/22−11−2012 ερμηνευ−
τική εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β4Σ1Η−8Ξ6) «Κοινοποίηση μισθο−
λογικών διατάξεων», του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

5. Το υπ’ αριθμ.  7530/14 απόσπασμα πρακτικού της 
υπ’ αριθμ. 261/28−3−2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο−
ρίου Α.Ε.».

6 Το υπ’ αριθμ.  7590/14/15−4−2014 έγγραφο της ανώ−
νυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με το οποίο 
η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της εταιρείας αιτεί−
ται υπερωριακή απασχόληση για στελέχη της εταιρείας.

7. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων, εκτά−
κτων και επειγουσών επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών 
που πηγάζει από τη σύνθετη λειτουργία της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύ−
σεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» δεδομένης της 
υποστελέχωσης της εταιρείας, που εντάθηκαν με την 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης με τον ΟΠΕ, δυνάμει 
του Ν. 4242/2014.

8. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογι−
σμό του οικονομικού έτους 2014 της ανώνυμης εταιρίας 
με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση στην ανώνυμη εταιρία με την επω−
νυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece», 
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απογευματινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέρα 
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης, μέχρι είκοσι 
(20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, για το χρονικό διά−
στημα από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως έως τις 31−12−2014, για σαράντα 
οκτώ (48) συνολικά υπαλλήλους, αναλυτικά ως εξής :

Έξι (6) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προσέλκυσης 
Επενδύσεων.

Επτά (7) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων − Διαμεσολαβητή του Επενδυτή.

Δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στρατηγικών 
Επενδύσεων.

Τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Έρευνας και 
Μελετών.

Τέσσερεις (4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ενημέρωσης, Επι−
κοινωνίας και Μάρκετινγκ.

Ένα (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων 
και Θεσμικής Δικτύωσης.

Δώδεκα (12) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
και Προγραμματισμού.

Ένα (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Πληροφόρησης και 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

Τέσσερεις (4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικών 
Προϊόντων − Τροφίμων και Ποτών.

Τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δομικών − Κα−
ταναλωτικών και Βιομηχανικών Προϊόντων.

Ένα (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Εξαγωγικών Επιχει−
ρηματικών Αποστολών.

Δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

2. Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από την υπερωρι−
ακή απασχόληση του ως άνω προσωπικού της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύ−
σεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ύψους εβδομήντα 
πέντε χιλιάδες Ευρώ (75.000,00 €) θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό έτους 2014 της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας 
και θα καλυφθεί από ταμειακά διαθέσιμα προηγουμέ−
νων ετών, που προέρχονται από έσοδα διαχειριστικών 
αμοιβών, που εισπράττει η εταιρία από επενδυτές για 
την αξιολόγηση και προώθηση των Στρατηγικών Επεν−
δύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14−17 του Ν. 3894/2010 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Το ανωτέρω προσωπικό μπορεί ενόψει υπηρεσιακών 
αναγκών της εταιρείας να μετακινείται ελευθέρα μεταξύ 
των Διευθύνσεων της, ωστόσο ο συνολικός αριθμός 
των υπαλλήλων, που θα δικαιούνται αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση να παραμένει σε κάθε περί−
πτωση ο ίδιος. Η διαπίστωση της πραγματοποίησης 
της υπερωριακής εργασίας γίνεται με βεβαίωση των 
Διευθυντών των αντίστοιχων Διευθύνσεων και/ή του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που ανήκουν 
οι εν λόγω υπάλληλοι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 9536 (3)
Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων 

υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωρ−
γικών γαιών» του ΠΑΑ 2007−2013, κατά το έτος 2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137) που προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄/154) και αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α΄/38).

β. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/92) «περί 
εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουρ−
γούς Οικονομικών και Γεωργίας».

γ. Το άρθρο 22 παρ.  3 και του άρθρου 99 του 
Ν. 2362/1995 (Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

δ. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30−5−1997) 
«Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

ε. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποι−
ήθηκε με το Π.Δ. 46/1991 (ΦΕΚ 25/Α΄), το Π.Δ. 352/1991 
(ΦΕΚ 124/Α΄) και το Π.Δ. 228/2002 (ΦΕΚ 208/Α΄) και ισχύει.

στ. Το άρθρο 30 παρ. 6 και 7 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/
Α΄) «Σύσταση, οργάνωση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουρ−
γείο Γεωργίας με τον τίτλο «Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης» (Ε.Π.Α.Α.)».

ζ. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200 Α΄) «σύ−
σταση ΟΠΕΚΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154 Α΄), το 
άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το αρθ. 29 
παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003).

η. Το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 249).

2. Το Ν. Δ. 131/74 άρθρο 1 παρ. 2 (ΦΕΚ 320/Α΄/74) «Περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, 
κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 (ΦΕΚ 199/Α΄/83).

3. Τους Καν. (ΕΟΚ) 797/1985,1609/1989 και 2080/1992 
για τη «θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων 
των μέτρων για τα δάση στον τομέα της γεωργίας».

4. Τις υπ’ αριθμ. Ε (94) 953/27−4−1994 και Ε(94) 
1451/2/3.6.94 αποφάσεις της Ε.Ε για την έγκριση του 
Ελληνικού προγράμματος στα πλαίσια του Καν. 2080/92.

5. Τις Κοινές αποφάσεις 74/93, 119/94, 142/94, 165/95, 
190/95 289/1997, 246/96, 300/98, 306/98, 322/98 και 361/99, 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας για την εφαρ−
μογή του μέτρου της δάσωσης γεωργικών εκτάσεων 
στα πλαίσια των ανωτέρω κανονισμών.

6. Τις αποφάσεις 29017/23.9.92, 65413/784/19.2.92, 
93839/1.10.93, 66619/1346/3.3.94, 77301/3682/22.6.94, 
60442/934/16.2.94, 80820/4349/ 20.7.94, 83847/5350/8.9.94, 
93816/6689/17.11.94, 78008/3033/94, 93515/6537/8.12.95, 
65847/1799/13.3.96, 94879/8921/6.12.96, 74780/5480/9.6.97, 
55310/2082/7.4.98 και 79159/5956/19.11.98 για την εφαρ−
μογή του Καν. 2080/92.

USER
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7. Τον Καν. (ΕΚ) 1257/99 «για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών».

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τους λεπτομερείς 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυ−
ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι−
σμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 153 της 30/04/2004 σ. 0030 − 0083).

9. Την κοινή απόφαση υπ’ αριθμ. 85871/589/12−2−2001 
(ΦΕΚ 173/Β΄/21−2−2001) (αριθμ. αποφ. 430) των Υπουρ−
γών Γεωργίας και Οικονομικών για την Εφαρμογή του 
Μέτρου «Δάσωση γεωργικών εκτάσεων», με την οποία 
εγκρίθηκε η Δημόσια δαπάνη για την εφαρμογή του 
μέτρου της δάσωσης γεωργικών γαιών για την περίο−
δο 2000−2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
104173/5767/24−11−2006 (ΚΥΑ 669, ΦΕΚ 1808/12−12−2006) 
κοινή υπουργική απόαφση.

10. Τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 90061/1229/30−3−01, 
106109/5511/26−10−05 για την εφαρμογή του Καν. 
1257/99 και 94879/ 8921/6.12.96, 74780/5480/9.6.97, 
55310/2082/7.4.98 και 79159/5956/19.11.98 για την εφαρ−
μογή του Καν. 2080/92.

11. Την υπ’ αριθμ. Υ1 απόφαση (ΦΕΚ 513/Β΄/10−3−2004 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων κ.λπ.» με την οποία ο 
τίτλος του Υπουργείου Γεωργίας μεταβάλλεται σε 
«Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

12. Την υπ’ αριθμ. 44/2023/17−01−2014 απόφαση Υπουρ−
γού βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 
7.500.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος 
«Δάσωση Γεωργικών Γαιών» για το 2014, η οποία κατα−
χωρήθηκε με α/α 6668 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο−
λών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε στο ΥΠ.Α.Α.Τ.

13. Το αριθμ. 4110/Α/27−1−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης (Οικονομικού) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμ−
φωνα με το οποίο έχει προβλεφθεί και υπάρχει σχετική 
πίστωση ύψους 200.000 ευρώ για την πραγματοποίηση 
ελέγχων στα πλαίσια ανειλημμένων υποχρεώσεων του 
προγράμματος της πρώτης Δάσωσης Γεωργικών Γαιών.

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009) 
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄/15−4−2010), Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/
τ.Β΄/6−5−2010), ΠΔ/50/2010 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/2010)και Π.Δ. 96/2010.

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22−11−2010 − 
Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α΄/10−12−2010) «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες».

16. Την υπ’ αριθμ. 2311/31.5.2010 κοινή υπουργική από−
φαση Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση ενιαίου Δι−
οικητικού Τομέα με τίτλο “Ειδική Γραμματεία Δασών”» 
(ΦΕΚ 855/τ.Β΄/18.6.2010).

17. Το Π.Δ. 85/21−6−2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

18. Το Π.Δ. 86/21−6−2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Το Π.Δ. 90/5−7−2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012 «Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών».

20. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα» (ΦΕΚ 
Β΄/2105).

21. Την υπ’ αριθμ. 2/70207/0020/14−11−2011 απόφαση του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών « Έγκριση ανάλη−
ψης υποχρέωσης».

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβου−
λίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 209 της 11/08/2005 σ. 0001 − 0025).

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβου−
λίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Επίσημη Εφημερίδα 
αριθ. L 277 της 21/10/2005 σ. 0001−0040).

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής, 
της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών 
κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 
243 της 06/09/2006 σ. 0006 − 0019)

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (αριθ. L 368 της 23.12.2006, σ. 
0015 έως 0073).

26. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης 
Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς 
και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, 
της 21ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (L 171 της 
23.6.2006, σ. 0090 έως 0110).

28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτρο−
πής, της 21ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών 
των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και 
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε−
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (L 171 της 23.6.2006, σ. 0001 έως 0034), όπως 
ισχύει.

29. Την υπ’ αριθμ. C(2000) 2733/27−09−2000 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Εγ−
γράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης για 
την Ελλάδα, το οποίο καλύπτει την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2000 − 2006 όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
υπ’ αριθμ. C(2003) 3139/22−08−2003, υπ’ αριθμ. C(2005) 
1690/31−05− 2005 και υπ’ αριθμ. C(2006) 3571/01−08−2006 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.

30. 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 
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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 και ειδι−
κότερα την αρίθμ. C(2012) 3447/23−5−2012 απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ΠΑΑ 
2007−2013 και την υπ’ αριθμ.  677150/7−6−2012 αποδοχή 
της Επιτροπής για την προτεινόμενη τροποποίηση του 
προγράμματος..

31. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.08 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1886/τ.Β΄/12.9.2008) με τίτλο «Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών 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) κοινή υπουργική απόφαση τρο−
ποποίησης της.

32. Την υπ’ αριθμ. 8932/22−9−08 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη θέσπιση 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΦΕΚ 
2153 Β΄/08), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
11246/10 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του συ−
στήματος διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007−2013» (ΦΕΚ 
14/Τ. Β' /15−1−2010)». και με την 2049/20.4.2011 απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Δι−
αχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ 1183/Β΄/9.6.2011)

33. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/
Α΄/18−12−2012) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικο−
νομική ανάπτυξη της χώρας».

34. Το γεγονός ότι:
i. θα πρέπει να συνεχιστούν οι πληρωμές των δικαιού−

χων του μέτρου «δάσωση γεωργικών εκτάσεων» κατά 
το έτος 2014,

ii. σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 
μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ, 
εάν η σχετική ενίσχυση καταβάλλεται πράγματι από 
οργανισμό πληρωμών μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 
31 Δεκεμβρίου 2015,

iii. σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Καν.
(ΕΚ) 1320/2006, οι δαπάνες σχετικά με τις δεσμεύσεις 
πολυετών προγραμμάτων που αναλήφθηκαν κατά την 
Γ΄ Προγραμματική Περίοδο σε σχέση με τις πληρωμές 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δε−
κεμβρίου 2006, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για την νέα περίοδο Προγραμματισμού.

iv. κατά την Γ΄ προγραμματική περίοδο, το μέτρο 
της «δάσωσης γεωργικών εκτάσεων» υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του άξονα 4 του Εγγράφου Προγραμματισμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης,

ν. από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5323 
του Φ 29/110 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Κ.Α.Ε. 5323 Φ. 31/130 Υπηρεσίες Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

α. Εγκρίνουμε, για το έτος 2014, την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράμματος 
«Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι δικαιούχοι καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και η παρεχόμενη έγκριση αφορά τις νομικές δεσμεύ−
σεις που έχουν αναληφθεί, για το εν λόγω μέτρο, την περίοδο προγραμματισμού 2000−2006, στα πλαίσια του 
Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).

β. Η καταβολή των κατά τα ανωτέρω ανειλημμένων υποχρεώσεων του προγράμματος «πρώτη δάσωση γεωρ−
γικών γαιών» περιλαμβάνει την κάλυψη εξόδων πρώτης εγκατάστασης, συντήρησης και εισοδηματικής απώλειας 
για τους δικαιούχους για τους οποίους εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις ένταξης μέχρι την 
ημερομηνία 31−12−2006.

γ. Η παρούσα δράση εντάσσεται στο μέτρο 221 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007− 2013 με 
βάση την ακόλουθη αντιστοίχηση:

Άρθρο 
Καν. 1257/99 

Κ.Α βάσει 
Καν.817/04 

Κατηγορία βάση 
Καν.438/01 

Άρθρο 
Καν. 1698/05 ΚΑ 1698/05

31  − 36 β) και 43 2.2.1

Άρθρο 2
Δικαιούχοι των ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ενταχθέντες στο μέτρο της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών στα πλαίσια 
των κανονισμών 797/1985, 1609/1989, 2080/1992 και 1257/1999, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από τους παραπάνω κανονισμούς ενισχύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες εφαρμοστικές αποφάσεις, εφόσον 
διατηρούν τις δασικές επενδύσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κάθε κανονισμού.

Άρθρο 3
Πιστώσεις −Τρόπος χρηματοδότησης

α. Η διαδικασία, και ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων και των ελέγχων του μέτρου της δάσωσης στα 
πλαίσια του ΕΠΑΑ 2000−2006 καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 85871/589/12−2−2001 Κοινή απόφαση (ΚΥΑ 430, ΦΕΚ 
173/Β΄/21−2−2001) για την Εφαρμογή του Μέτρου «πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών » όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 104173/5767/24−11−2006 κοινή απόφαση (ΚΥΑ 669, ΦΕΚ 1808/12−12−2006) κοινή υπουργική απόφαση, 
η οποία συνεχίζει να ισχύει.
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β. Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2014 ανέρχεται 
στο ύψος των 7.500.000,00 € και αφορά στην κάλυψη 
νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγού−
μενες προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν 
την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στα 
πλαίσια του μέτρου της πρώτης δάσωσης γεωργικών 
γαιών.

γ. Στις ανωτέρω δαπάνες συμμετέχει το Ευρωπαϊ−
κό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με 
ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής όπως ορίζονται στον 
εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής.

δ. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
ε. Η Δημόσια δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρ−

μογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος 
χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού Εξόδων του Φ.29/110 του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στ. Δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής ορίζεται 
το Ελληνικό Δημόσιο. Η κοινοτική συμμετοχή μεταφέ−
ρεται στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που 
τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

Άρθρο 4
Πιστώσεις για την υποστήριξη

του μέτρου της δάσωσης

α. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή 
του προγράμματος της πρώτης δάσωσης γεωργικών 
γαιών καλύπτονται αποκλειστικά από τον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό Εξόδων.

β. Εγκρίνουμε, για την υποστήριξη του προγράμμα−
τος και την πραγματοποίηση ελέγχων, την διάθεση 
πίστωσης μέχρι του ποσού των 200.000,00 €, από 
τον Κ.Α.Ε. 5323 του Φ. 31/130 «Υπηρεσίες Δασών» του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. Η κατανομή του ποσού στις Δασικές Υπη−
ρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πραγ−
ματοποιηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί−
ρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Ειδικής 
Γραμματείας Δασών.

γ. Στους ελέγχους αυτούς, οι οποίοι είναι υποχρεωτι−
κοί, δεν υπάρχει Κοινοτική χρηματοδότηση.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

 α. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Θέματα που αφορούν τη διαχείριση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος και την 
εκτέλεση των προβλεπόμενων ελέγχων, ρυθμίζονται 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85871/589/12−2−2001 κοινή 
υπουργική απόφαση (KYA. 430/ 2001) όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 104173/5767/24−11−2006 κοινή από−
φαση (ΚΥΑ 669, ΦΕΚ 1808/12−12−2006) και ισχύει, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. 90159/372/ 27−1−2003 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 103/Β΄/30−1−2003) «Περί Καθορισμού δι−
καιολογητικών και τρόπου πληρωμής των οικονομικών 
ενισχύσεων στα πλαίσια του άρθρου 31 του Καν. (Ε.Κ) 
1257/99 για την εφαρμογή του μέτρου της πρώτης δά−

σωσης γεωργικών γαιών και τις εκδοθείσες αποφάσεις 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την υλοποίηση του μέτρου» όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 91035/2124/304−4−07 κοινή υπουργική απόφαση  
(ΦΕΚ 601/Β΄/30−4−2007). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ.ΗΡΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 1836 (4)

Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α΄/30−6−2003).

5) Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α΄/11−10−2013) 
για τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομι−
κού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη: Μελέτη για τη μετατροπή του πρώην κτιρίου 
της Ραλλείου Σχολής με σκοπό τη στέγαση μέρους των 
Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. 458 (5)
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α΄/30−6−2003).

5) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6) Την υπ’ αριθμ.  166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7) Τα υπ’ αριθμ. Ε/14057/1−12−2010 και Ε/14596/22−3−2011 
έγγραφα της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σχετικά με 
την κατάσταση του κτιρίου κρατουμένων στο Γ.Π.Ν. ΠΑ−
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στη Θεσσαλονίκη, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

Μελέτη του έργου «Διαμόρφωση και αποπεράτωση 
του κτιρίου κρατουμένων στο Γ.Π.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
στη Θεσσαλονίκη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθ. 7410/3447 (6)

Διορισμός ληξίαρχου στην Ληξιαρχική Περιφέρεια 
Λειβαθούς Δήμου Κεφαλληνίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντες υπόψη:
1. τις διατάξεις:
i. Tων άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/76 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄) «Περί 

ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρ−
θρο 9§15, 16 και 17 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας 
αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για 
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

ii. Του άρθρου 2801 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/07−06−10) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».

iii. Της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/10 αποφάσεως του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1984Β΄) «Υποδιαίρεση Λη−
ξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/10».

2. Την υπ’ αριθμ. 65/Φ.127080/57510/31−12−10 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλί−
ων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α. με τον Ν. 3852/10».

3. Την υπ’ αριθμ. 1307/19−04−11 (Φ.Ε.Κ. 1009/Β΄/26−05−11) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 
διορισμού της Άννας Γαλιατσάτου του Δημητρίου ως δη−
μότη−Ληξιάρχου στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Λειβαθούς.

4. Το υπ’ αριθμ. 9526/07−03−14 έγγραφο του Δήμου 
Κεφαλονιάς με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 
94/8502/28−02−14 απόφαση του Δημάρχου Κεφαλονιάς 
με την οποία γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Ληξιάρ−
χου −Δημότη Άννας Γαλιατσάτου του Δημητρίου, λόγω 
πρόσληψης της στο Δήμο Κεφαλονιάς με σχέση ΙΔΑΧ 
βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

5. Το υπ’ αριθμ. 14123/02−04−14 νεότερο έγγραφο του 
Δήμου Κεφαλονιάς με το οποίο ο Δήμος αιτείται προς 
την Υπηρεσία μας, κατόπιν αποδοχής παραιτήσεως της 
Δημότη − Ληξιάρχου, τον διορισμό της Άννας Γαλιατσά−
του του Δημητρίου, υπαλλήλου του Δήμου Κεφαλονιάς, 
κατηγορίας TE Διοικητικών ως Ληξίαρχο της Ληξιαρχι−
κής Περιφέρειας Λειβαθούς.

6. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ15650/1253/29−03−2011 (ΦΕΚ 480/Β΄/2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «Μεταβί−
βαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμμα−
τέα" στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους 
προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου−Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1307/19−04−11 (Φ.Ε.Κ. 1009/
Β΄/26−05−11) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

• Διορίζουμε ως Ληξίαρχο στη Ληξιαρχική Περιφέρεια 
Λειβαθούς, του Δήμου Κεφαλονιάς, την Άννα Γαλιατσά−
του του Δημητρίου, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλονιάς, 
κλάδου TE Διοικητικών, στη θέση της Ληξιάρχου − Δημό−
τη στην ίδια Ληξιαρχική Περιφέρεια που κατείχε η ίδια.

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλονιάς 
οικονομικών ετών 2014 και εξής, το ύψος της οποίας 
δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα 
καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 
του άρθρου 2 του Ν. 344/76, όπως εδάφια αυτής αντι−
καταστάθηκαν με το άρθρο 9§17 του Ν. 2307/95, καθώς 
και του άρθρου 49 του Ν. 3584/07.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 7 Μαΐου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη 
ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ  
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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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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