
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφημεριακή λειτουργία του Π.Ε.Δ.Υ. - Μονάδα 
Υγείας (Μ.Υ.) Αλεξάνδρας, αρμοδιότητας της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής.

2 Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαί-
σιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κα-
τάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους 
γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 
του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και 
Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020».

3 Ορισμός δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας 
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.

4 Καθορισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρ-
μογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 615/52353/ 
12-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 833/Β’/ 
2015) με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής χορή-
γησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου 
και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 
της Επιτροπής».

5 Έγκριση αμοιβών για εργασίες προσωπικού εκτός 
ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση 2017) της 
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ3α/Γ.Π. 10978 (1)
  Εφημεριακή λειτουργία του Π.Ε.Δ.Υ. - Μονάδα 

Υγείας (Μ.Υ.) Αλεξάνδρας, αρμοδιότητας της 1ης 

ΥΠΕ Αττικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 42 του ν.4368/2016 «Μέτρα για την επι-

τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 21/τ.Α’),

β. των άρθρων 2 και 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο 
Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α’), όπως ισχύουν,

γ. του άρθρου 2 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απα-
σχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα 
με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/τ.Α’), 
όπως ισχύει,

δ. του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/τ.Α’), όπως ισχύει,

ε. των άρθρων 14, 15, 17 και 18 του ν. 1397/1983 «Εθνι-
κό σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α’), όπως ισχύουν,

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’).

2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α').

3. Την υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168/τ.Β’).

4. Την υπ'αρ.Γ.Π./οικ.16339/18-2-2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Χωροταξική Κατανομή, 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μο-
νάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και 
εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της 
Χώρας (ΦΕΚ 376/τ.Β’), όπως ισχύει.

5. Την υπ' αρ. Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτι-
κή και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων 
δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το 
Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπά-
γονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς 
(ΦΕΚ 93/τ.Β’), όπως ισχύει.

6. Την υπ' αρ. Γ3α/Γ.Π.οικ.4777/21-1-2016 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 1ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΧ1Η465ΦΥΟ-ΞΕΕ).

7. Την υπ' αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 Εγκύκλιο 
με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής ν.4238/2014 - Διευ-
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κρινίσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων 
Υγείας του ΠΕΔΥ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) και την υπ' αρ.Γ3α/
Γ.Π.72061/2015/22-1-2016 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: 
7090465ΦΥΟ-Δ2Ψ).

8. Τα υπ' αρ.44207/24-10-2016, 51345/8-12-2016 και 
51345/8-12-2016/13-2-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγ-
γραφα της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

9. Το από 27-1-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης 
Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π.

10. Το από 20-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα από το 
Γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

11. Την υπ' αριθμ.Β1α/οικ.20894/20-3-2017 εισήγηση 
της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, σύμφωνα με την παραγρ. 5 περ. ε’ του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους τετρακοσίων 
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (444.000,00 €) περίπου 
για εφημερίες ιατρικού προσωπικού, σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού (Φ260, ΚΑΕ2812), αποφασίζουμε:

Την εφημεριακή λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση 
και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα του ΠΕΔΥ - Μ.Υ. Αλε-
ξάνδρας, που υπάγεται στον 19ο Τομέα Π.Φ.Υ., αρμοδιότη-
τας 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση 
έκτακτων περιστατικών, που προσέρχονται με ίδια μέσα.

Η εφημεριακή λειτουργία της ανωτέρω Μονάδας κρί-
νεται αναγκαία, προκειμένου να συμβάλει στην αποσυμ-
φόρηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των 
Νοσοκομείων, στην καλύτερη διαχείριση και αποδοτικό-
τερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του συστήμα-
τος υγείας, καθώς και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 
επείγουσας περίθαλψης στο σύνολο των δομών υγείας 
της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής.

1) Η ιατρική ομάδα εφημερίας έχει την παρακάτω 
σύνθεση:

Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθο-
λογίας.

Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Χειρουργικής.
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Καρδιολογίας.
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής.
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικής.
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οδοντιατρικής.
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής.
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας.
Σύνολο ιατρών: οκτώ (8).
2) Το πρόγραμμα της εφημεριακής λειτουργίας υπο-

στηρίζεται από νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό 
και λοιπό προσωπικό, ως εξής:

Ένας (1) υπάλληλος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ 
Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Ένας (1) υπάλληλος ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή ΔΕ 
Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοη-
θών Νοσηλευτικής.

Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή 
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοι-
κητικών Γραμματέων.

Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας.
Ένας (1) υπάλληλος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
Σύνολο υπαλλήλων: έξι (6).

Το Π.ΕΔ.Υ. - Μ.Υ. Αλεξάνδρας υπάγεται στη Β’ Ζώνη 
Εφημερίας και η αποζημίωση των εφημέριων του 
ιατρικού προσωπικού, καθώς και των πρόσθετων 
αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών 
ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του λοιπού προ-
σωπικού θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

    Αριθμ. 1151/59872 (2)
Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο 

Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις 

Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους 

γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και 

Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32), όπως η παρ. 2 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).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) 
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 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 
διατάξεις» (Α’ 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (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 
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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).

β) (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).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού 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).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227, 
31.7.2014, σ. 18).

3. Την υπ' αριθμ. 11510/14.12.2016 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016) «Πλαίσιο εφαρμογής 
της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης 
Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020».

4. Τη με αριθ. πρωτ. 2413/08.03.2017 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρι-
σης Κοινοτικών Πόρων για την ένταξη πράξης με τίτλο: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΕΙΣ», για τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης 
του μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» όπως 
αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και 
συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαί-
σιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014 - 2020, στο Μέτρο 
01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του 
ΠΑΑ 2014- 2020 (ΑΔΑ 7Λ8Υ4653ΠΓ- Κ9Ι).

5. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

6. 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.

7. Το με αριθ. πρωτ. 12370/21-3-2017 έγγραφο του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ- 
ΔΗΜΗΤΡΑ).

8. Την υπ' αριθμ. 665/41846/12.04.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1366/Β/21.04.2017 «Τροποποίηση της 
αριθ. 11510/14.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Πλαίσιο εφαρμογής της 
Δράσης 1.1.1. "Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιο-
τήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις" του Μέτρου 1 "Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και 
Ενημέρωσης" του ΠΑΑ 2014-2020" (Β’4113/21.12.2016). 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης
1.α. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης 

ο δικαιούχος συνάπτει συμβάσεις έργου με το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 7 
της αριθμ. 11510/14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21 -12-2016) 
απόφασης και στις οποίες καθορίζεται το εκπαιδευτικό 
έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρό-
νος απασχόλησης και η αποζημίωση η οποία καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 2β της παρούσας απόφασης. Το 
εκπαιδευτικό προσωπικό δύναται να αποτελείται από 
υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλ-
λων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περι-
φερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ελεύθερους 
επαγγελματίες ή λοιπούς ιδιώτες.

β. Η απασχόληση των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουρ-
γείων και των υπαλλήλων των Δήμων, των Περιφερει-
ών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ως εκπαιδευτών 
εντός του ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες τους γίνεται 
χωρίς τη σύναψη σύμβασης έργου της παρ. 1 α και την 
καταβολή της αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα 
με την παρ.1δ.

γ. Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών 
όλων των κατηγοριών είναι τριάντα (30) ώρες ανά εκ-
παιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ' εξαίρεση 
σαράντα οχτώ (48) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμ-
μα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που 
λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρή-
της και Εύβοιας. Σε κάθε περίπτωση για την καταβολή 
αποζημίωσης, το ανώτατο όριο απασχόλησης όλων των 
εκπαιδευτών δε δύναται να ξεπερνά τις τριακόσιες εξή-
ντα (360) ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους.

δ. Η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
άρθρου 7 της αριθμ. 11510/14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/ 
21 -12-2016) απόφασης βαρύνει αποκλειστικά τον προ-
ϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το 
ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του δικαιούχου με τρόπο ώστε να μην γίνεται 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19956 Τεύχος Β’ 1974/07.06.2017

υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, 
όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με 
την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους 
για τις σχετικές δαπάνες.

2. α. Για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολού-
θηση, τον έλεγχο και την υποστήριξη των προγραμμάτων 
κατάρτισης ο δικαιούχος δύναται να συνάπτει συμβάσεις 
έργου με ελεύθερους επαγγελματίες ή/και με υπαλλήλους 
του δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στις 
οποίες καθορίζεται το έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, 
ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση 
η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ.

β. Η απασχόληση των υπαλλήλων του δημοσίου ή/και 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα εντός του ωραρίου ερ-
γασίας στις υπηρεσίες τους για την οργάνωση, τη διεξαγω-
γή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υποστήριξη 
των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται χωρίς τη σύναψη 
σύμβασης έργου της παρ. α' και την καταβολή της απο-
ζημίωσης η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2γ.

γ. Η αποζημίωση του λοιπού προσωπικού της παρ. 2α 
βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρη-
ματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της καθορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου 
με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του μοναδιαίου 
κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως αυτό υπολογίζεται με 
βάση τη μελέτη σχετικά με την εκτίμηση του εύλογου 
εύρους μοναδιαίου κόστους για τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπ' 
αριθμ. 665/41846/12.04.2017 (ΦΕΚ 1366/Β’/21.04.2017) 
υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 1682 (3)
Ορισμός δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοή-

θειας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 

2014-2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014) σχετι-
κά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014 - 2020, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρ-
θρα 48, 70 και 72α.

3. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) με θέμα: 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα το 
άρθρο 6, παρ. 6.

4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016) σχετι-
κά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Το π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α’/28.08.2014) σχετικά 
με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του 
νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31.10.2014).

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22.09.2015) σχετικά 
με τη ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοι-
νών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.

10. Την απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/ 
11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

11. Την υπ' αριθμ. 1376/13948/07.02.2017 (ΦΕΚ 395/ 
τ.Β’/10.02.2017) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους: 
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολι-
τικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμέ-
νους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

12. Την αριθ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/τ.Β’/ 
4.5.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Θέσπιση δια-
δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 
2020» όπως κάθε φορά ισχύει.
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13. Την αριθμ. πρωτ. 3552/111823/14.10.2016 (ΦΕΚ 3446/ 
τ.Β’/25.10.2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση 
καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμού Πληρωμών 
στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τα-
μείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην Ειδική Υπη-
ρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020».

14. Την αριθμ. πρωτ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ 3066/τ.Β’/ 
26.9.2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Αναδι-
άρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

15. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με αριθ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/ 
τ. ΥΟΔΔ/30.03.2015), με την οποία διορίσθηκε στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγρο-
τικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων ο Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη.

16. Την υπ' αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/ 
τ.Β’/03.03.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρ-
τισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης κα-
ταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

17. Την αριθ. πρωτ. 636/1.3.2017 (Α.Δ.Α.: 6ΣΩΥ4653ΠΓ-
ΒΦΥ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1433/15-05-2017 (Α.Δ.Α.: 
61Ζ14653ΠΓ-ΗΦΛ) όμοια απόφαση, σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοή-
θειας του ΠΑΑ 2014 - 2020.

18. Το αριθμ. Πρωτ. 10622/05-04-2017 αίτημα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ/Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υπο-
στήριξης.

19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ορισμός Δικαιούχου Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 
2014 - 2020

Ορίζουμε ως Δικαιούχο της Τεχνικής Βοήθειας του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 τον 
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)/
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, 
για την υλοποίηση και εφαρμογή της πράξης με τίτλο: 
«Κάλυψη Δαπανών Υποστηρικτικής Δομής στον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ για το ΠΑΑ 2014-2020».

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €).

Τα ανωτέρω ποσό θα βαρύνει το Μέτρο 20 «Τεχνική 
Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσης και της απόφασης ένταξης 
που θα εκδοθεί.

Άρθρο 3 
Υποβολή Αίτησης Στήριξης

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης ο Δικαιού-
χος Τεχνικής Βοήθειας της παρούσης, υποβάλλει αίτηση 
στήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Αγροτικής Ανάπτυξης - ΟΠΣΑΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της, ο Δικαιούχος εκτυπώ-
νει την αίτηση στήριξης και την αποστέλλει με διαβιβα-
στικό έγγραφο υπογεγραμμένο αρμοδίως στην ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 4 
Ένταξη Πράξης

Με βάση την αίτηση στήριξης, η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020 εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων την έκδοση 
της απόφασης ένταξης Πράξης.

Η απόφαση ένταξης πράξης αποτελεί την πρόταση 
εγγραφής της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ). Η οριστική εγγραφή της πράξης στο ΠΔΕ γίνεται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5 
Υλοποίηση Πράξης

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και την εγ-
γραφή της πράξης στο ΠΔΕ, το εν λόγω έργο υλοποιεί-
ται με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ / Διεύθυνση Διοικητικής 
και Οικονομικής Υποστήριξης, έτσι όπως περιγράφεται 
στην απόφαση ένταξης πράξης και σύμφωνα με το θε-
σμικό πλαίσιο που διέπει την Τεχνική Βοήθεια και τον 
Δικαιούχο.

Άρθρο 6 
Διαδικασία Πληρωμής

Η πληρωμή της πράξης θα ακολουθεί τη διαδικασία 
πληρωμών του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών 
Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020, η οποία διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα 
με την εγκύκλιο οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής του 
Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ / 
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήρι-
ξης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ) που ορίζεται Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας έχει τις 
κάτωθι υποχρεώσεις:

1. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ, τον τελευταίο μήνα εκά-
στου έτους, τον οικονομικό προγραμματισμό της πα-
ρούσας πράξης για το επόμενο έτος.

2. Μεριμνά για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη 
για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι-
χείων που καταχωρίζουν στο ΟΠΣΑΑ και αφορούν τη 
συγκεκριμένη πράξη.

3. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγχρηματοδο-
τούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησή της.

4. Υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τα 
απαραίτητα έγγραφα ολοκλήρωσης της πράξης.
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5. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτή 
κάθε πληροφορία που ζητείται.

6. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ συμπληρωματικά στοιχεία 
ή διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθούν ή προκύψουν από 
τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

7. Έχει την ευθύνη και αποδέχεται όλους τους προβλε-
πόμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

8. Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτείται. 
Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά 
και στο ΟΠΣΑΑ.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ):

1. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι-
τούμενων πιστώσεων της πράξης στο ΠΔΕ και ενημερώ-
νει σχετικά τον Δικαιούχο.

2. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της παρούσας πράξης.

3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στο Δικαιούχο 
όσον αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων και πραγματοποιεί 
επιτόπιους, εκ των υστέρων, εποπτείας και εκτάκτους 
ελέγχους για την εν λόγω Πράξη.

4. Εκδίδει τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
σε συνεργασία με το Δικαιούχο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στο ΦΕΚ, αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-
2020 και καταργείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται 
με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 442/60322 (4)
Καθορισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρ-
μογή του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 615/52353/ 
12-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 833/Β’/ 
2015) με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής χορή-
γησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου 
και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 
της Επιτροπής».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 

άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98),

β) του π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α’/28-8-2014) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων»,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4384/2016 (Α/78), 
«Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργά-
νωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», που 
τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 62 του νόμου 
4235/2014 (Α/32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, 

δ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α’200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ-
θρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α’) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του 
ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α’/03),

ε) του ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και Ευθύνης και του ν. 4270/2014 «Περί Αρχών Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

στ) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ-
μογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α’34) όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλά-
δας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Άνθρακος και Χάλυβος» και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α’70) και του 
άρθρου 65 του ν.1892/90 (Α' 101),

ζ) της υπ' αριθμ. 615/52353/12-05-2015 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 833/Β’/2015) με θέμα «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 
52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και 
το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επι-
τροπής»,

η) της υπ'αριθμ. 4302/60411/24-05-2016 (ΦΕΚ 268/τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2016) απόφασης, με την οποία ορίζεται 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ο Νικόλαος Αντώνογλου του Γεωρ-
γίου,

θ) της υπ'αριθμ. Υ200/21-11-2016 (ΦΕΚ Β 3755/21-11-2016) 
απόφασης του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη.

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου περί θεσπί-

σεως κανόνων «για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου»,

β) (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρω-
ση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
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κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού,

γ) (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής 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,

δ) (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 43516/22-05-2017 έγγραφο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αναφέρεται ο αριθμός των επιλέξιμων 
ζώων προς πληρωμή για το έτος 2016.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό 

των 140,0 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 615/52353/12-05-2015 
(ΦΕΚ 833/Β’/2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Λε-
πτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με 
το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμ-
βουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 
της Επιτροπής», όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2 
Ισχύς-Δημοσίευση 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
και αφορά στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν 
για το έτος 2016. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

    Αριθμ. 41 (5)
Έγκριση αμοιβών για εργασίες προσωπικού 
εκτός ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση 2017) 
της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (άρθρο 1, παράγρα-

φος Γ, υποπαράγραφος Γ1).
2. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980.
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (άρθρο 20).
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. για 

το 2017 (απόφαση 2/2017 με ΑΔΑ 78ΤΘΟΡΣΠ-ΤΦ8.
5. Την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για τη 

πρόβλεψη της απαραίτητης δαπάνης στον ΚΑΕ 60-00, 
ποσού 900 €.

6. Την διαπιστωτική πράξη κατάταξης προσωπικού της 
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας (απόφαση 7/2013 του Δ.Σ. με ΑΔΑ 
ΒΕΥΣΟΡΣΠ-ΕΥΒ).

Ειδικότητα
Πλήθος 

εργαζόμενων

Απογευματινή εργασία 
εργάσιμων ημερών (ώρες) 

Β’ εξάμηνο 2017
Τεχνίτης 

υδραυλικός
1 120

7. Την εισήγηση του Γεν. Διευθυντή από την οποία προ-
κύπτει η αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης, για 
την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την 
πρόληψη πρόκλησης ζημιών, την προστασία της δη-
μόσιας υγείας, την άμεση αποκατάσταση διακοπών και 
βλαβών και έτσι την αδιάκοπη παροχή υδροδότησης 
και αποχέτευσης των δημοτών, αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης πέραν του 
ωραρίου για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων της 
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας, για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια (πλήθος αριθμού εργα-
ζομένων και ωρών απασχόλησης) είναι τα ανώτερα δυνατά 
και δύναται να πραγματοποιηθούν ανά εξάμηνο μόνον 
εφόσον τα επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατά-
σταση του προϊσταμένου της υπηρεσίας και θα εγκρίνο-
νται από τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελασσόνα, 8 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΓΚΟΣ   
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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