
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 

3 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

4 Μεταβίβαση και τροποποίηση άδειας ιδιωτικού 
Δημοτικού.

5 Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση 
και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του μέτρου 
8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών 
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020 κατά το έτος 2016».

6 Υλοποίηση δυο (2) προγραμμάτων κατάρτισης 
για την επιμόρφωση τριάντα (30) ανδρών της 8ης 
ΜΟΝΑΔΑΣ Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος 
ΠΕ. ΠΥ. Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

7 Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. και της απασχόλησής 
του κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες, καθώς και της σχετικής αμοιβής 
του, , για το β΄ εξάμηνο του 2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 130989/

16-12-2015 περίληψη της υπ’ αριθμ. 130983/
ΥΠΕ/5/02883/Ε/Ν.3299/2004/16-12-2015 από-
φασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2838/
τ.Β/24-12-2015

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 114752/
10-11-2015 περίληψη της υπ’ αριθμ. 114730/ΥΠΕ/5/
02047/Ε/Ν.3299/2004/10-11-2015 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2479/τ.Β΄/18-11-2015.

10 Διόρθωση σφάλματος στην Kl/111765/07.07.2016
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2132 
τ.Β΄/11-07-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 121101/Δ1 (1)
  Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση. (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
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ντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 
του Ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» , της παρ.3 
του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι-
ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αρ.34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση. (756 Β΄).

4. Την με αριθ. πρωτ. 10138/ΙΑ/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση « Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη μεταβίβαση...και ΝΠΔΔ» (3057 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2 ΓΒ/103186/Δ5/03-07-2014 
(1866 Β΄/ 08-07-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης- Δημοτικού στον «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».

6. Την από 15-01-2016 απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» παροχής εξουσιοδότησης στο 
Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί στην κατάρτιση 
της Σύμβασης μεταβίβασης κατά την υποπαρ. 05 του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει καθώς και την από 28-01-2016 απόφαση 
του Διοικητικού Συλλόγου του «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» να μεταβιβάσει 
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.» το Ιδι-
ωτικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού .

7. Το από 28-01-2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβί-
βασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού 
Σχολείου - Δημοτικού από τον «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» στην εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

8. Την με αριθμ. πρωτ. 4083/04-03-2016 αίτηση-δικαι-
ολογητικά της Μαρίας- Τερέζα Μπάουμ, νομίμου εκπρο-
σώπου της εταιρείας «Ελληνογερμανική Παιδεία Α.Ε.» 
στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 
που έλαβε στην υπηρεσία μας αριθμ. πρωτ. 41085/
Δ1/08-03-2016 , καθώς και την συμπληρωματική αίτηση 
της με αριθμ. πρωτ. 49805/Δ1/23-03-2016.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 4474/10-03-2016 αίτηση-δι-
καιολογητικά της Ευτυχίας Γιαννούλη, νόμιμου εκπρο-
σώπου του συλλόγου «Ελληνογερμανικός Σύλλογος 
Πολιτισμού και Παιδείας» στη Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας που έλαβε στην υπηρεσία 
μας αριθμ. πρωτ 42851/Δ1/10-03-2016 , καθώς και την 
συμπληρωματική αίτησή της με αριθμ. πρωτ. 49806/
Δ1/23-03-2016 .

10. Την με αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο 
Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (2654 Β΄/09-12-2015).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση και τροποποίηση της με 
αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΒ/103186/Δ5/03-07-2014 (1866 Β΄/
08-07-2014) άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης-Δημοτικό από το Σωματείο «ΕΛΛΗΝΟ-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» 
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας , 
εκ των οποίων οκτώ (8) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι 
τεσσάρων (24) μαθητών, δύο (2) αίθουσες δυναμικότη-
τας είκοσι πέντε (25) μαθητών και δύο αίθουσες δυνα-
μικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών, δύο (2) αίθουσες 
δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών, μία (1) αίθουσα 
πληροφορικής και ένα (1) εργαστήριο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Σχολείου θα είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό - 
NEUE SCHULE Α.Ε.»» με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
την ΜΑΡΙΑ - ΤΕΡΕΖΑ ΜΠΑΟΥΜ.

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Νεάρχου 52-54, 
στην Ηλιούπολη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2016 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

Αριθμ. 5376 (5)
    Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 "Δά-
σωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων" του 
μέτρου 8 "Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το έτος 2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρ-

φωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄113).
β) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικη-

τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄78).
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γ) των άρθρων 20, 66, 68 και 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/EE) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύουν, 

δ) Των άρθρων 69 και 71 του Ν. 4314/2014 «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄265), όπως ισχύουν.

ε) Του άρθρου 1 παρ. 4 περ. α΄ του Ν. δ. 131/1974 «Περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» 
(Α΄320), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

ζ) Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄194), όπως ισχύει.

η) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού...Τουρισμού» (Α΄114)

θ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης... Υφυπουργών» (Α΄116). 

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης 

Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

β) (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 320). 

γ) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.487).

δ) (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 
2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ.865). 

ε) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).

στ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).

3. Την αριθ. 800/16-01-2015 ΚΥΑ «Ενισχύσεις στο πλαί-
σιο του Μέτρου 221 "Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών" 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007- 
2013» (Β΄128).

4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168/
9-10- 2015).

5. Την αριθμ. 105755/14-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο 
Χαρίτση» (Β΄2222/15-10-2015) όπως ισχύει.

6. Την αριθ. 3030/08-04-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων 
πράξεων του Μέτρου 221 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο 
Μέτρο 08 (Υπομέτρο 8.1) του ΠΑΑ 2014 -2020» (ΑΔΑ: 
7ΜΒΙ4653ΠΓ-6Δ8).

7. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001).

8. Την αριθ. C (2015) 9170 final /11-12-2015 Εκτελε-
στική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Την αρ. πρωτ. 355/12830/5-4-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 
ΨΣΛΚ4653ΠΓ-ΔΔΝ), με την οποία εγκρίνεται η δέσμευ-
ση ποσού 7.500.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Ειδικός φορέας 29-110., Κ.Α.Ε. 5323, οικονομικού 
έτους 2016, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 37305 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσί-
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ας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Την αριθ. 182/53941/9-5-2016 εισήγηση του προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014 
(Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄129).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού, ύψους 7.500.000 ευρώ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 5323 του Ειδικού Φορέα 29 - 110. 
για την υλοποίηση του προγράμματος «Πρώτη δάσωση 
γεωργικών γαιών» για το έτος 2016», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, για το έτος 2016, την καταβολή οικονο-

μικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του υπομέτρου 8.1 
«Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, οι οποίες συνιστούν ανειλημ-
μένες υποχρεώσεις.

2. Η καταβολή των ανωτέρω ανειλημμένων υποχρεώ-
σεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δα-
σικών εκτάσεων» περιλαμβάνει την κάλυψη απώλειας 
γεωργικού εισοδήματος για τους δικαιούχους για τους 
οποίους εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές απο-
φάσεις ένταξης μέχρι την ημερομηνία 31-12-2006.

γ. Η παρούσα δράση εντάσσεται στο υπομέτρο 8.1 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
με βάση την ακόλουθη αντιστοίχιση:

Μέτρο δυνάμει του Καν (Ε.Κ.) 
1698/2005

Μέτρο δυνάμει του Καν 
(Ε.Ε.) 1305/2013

221 Άρθρο 36 στοιχείο 
β), σημείο i και 
άρθρο 43: Πρώτη 
δάσωση γεωργικών 
γαιών

8.1 Άρθρο 21 παρά-
γραφος 1, περ. α) 
του Καν. (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013

Άρθρο 2
1. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της ενισχύ-

σεων και των ελέγχων των δικαιούχων του Άρθρου 2 
καθορίζονται στη αρ. 800/16-01-2015 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 128 Β΄21-01-2015) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2016 ανέρχεται στο 
ύψος των 7.500.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νο-
μικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες 
Προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την κα-
ταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στο πλαίσιο 
του Μέτρου "Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών».

3. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με βάση τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, 
όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10 «Σχέδιο Χρημα-
τοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, όπως 
κάθε φορά ισχύει.

4. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. 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.

6. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την ανωτέρω πίστω-
ση της παρ.2 επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογι-
σμό (Κ.Α. Εσόδου 3919).

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 

στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Τουρισμού Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1920/37/12-07-2016 (6)
    Υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης 
για την επιμόρφωση τριάντα (30) ανδρών της 8ης 
ΜΟΝΑΔΑΣ Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος ΠΕ. ΠΥ. Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ)

Έ  χοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/

Α΄/6.7.1994).
2. Του Ν. 2336/95, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12.9.1995).
3. Του Ν. 2434/96, άρθροί (ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996).
4. του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. 

ιδ, άρθρο 9 παρ. 2.εδ. 2, (ΦΕΚ 258/Α΄/8.11.2001).
5. Την με αριθμ. 394/22-06-2016 απόφαση της Επι-

τροπής Διαχείρισης του Ενιαίου Λογαριασμού για την 
Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

6. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την υλοποίηση δυο (2) προγραμμάτων κατάρτισης 

για την επιμόρφωση τριάντα (30) ανδρών της 8ης ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ. ΠΥ. Δ. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ως εξής:

1. Πρόγραμμα κατάρτισης «Διάσωση σε ορμητικά 
νερά» (διάρκειας 50 ωρών 15 άτομα).

2. Πρόγραμμα κατάρτισης «Διάσωση και Διάσχιση φα-
ραγγιών» (διάρκειας 50 ωρών 15 άτομα).

Την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα 
την έχει το ΚΕΚ Λάρισας.

Η υλοποίηση του θεωρητικού μέρους θα γίνει σε χώ-
ρους του ΚΕΚ Λάρισας που πληρούν τις προϋποθέσεις 


