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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10389 (1)
  3η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουργι−

κής απόφασης σχετικά με το Πλαίσιο εφαρμογής του 
Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Tων άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22−4−2007).

1.2. Το Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) σχετικά με τον Οργανι−
σμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Νόμου 
4305/2014 (Α΄ 237).

1.3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα 
το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) 
και το άρθρο 1, παρ. 11 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/2013) 
και ισχύει.

1.4. Της με αριθ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.5. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με 
αριθ. 2974/710/8−4−2009 (ΦΕΚ 670/Β/10−4−2009) «Προσ−
διορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών 
των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών 
εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα. αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

1.6. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με αριθ. 292313/2622/3−7−2009 (ΦΕΚ 1391/Β/13−7−2009) 
σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτή−
σεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 
2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής ενι−
σχύσεων στους δικαιούχους, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.7. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με αριθ. 102952/1985/24−7−2009 (ΦΕΚ 1793/ 
Β/ 28−8−2009) σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας 
ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 123β «Αύξηση 
της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του ΠΑΑ, καθώς 
και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους 
δικαιούχους όπως ισχύει κάθε φορά.

1.8. Του Π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
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Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

1.9. Του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. 

1.11 Του Π.δ. 118/25.06.2013 (ΦΕΚ 152/Α΄) «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».

1.12 Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» με το οποίο συστή−
νεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού.

1.13 Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

1.14 Της με αριθμ. Υ103/2−3−2015 (ΦΕΚ 309/Β΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού σχετικά με την «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου».

1.15 Το Ν. 2860/2000 (Α΄ 251) «Διαχείριση, παρακολούθη−
ση και έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» με τον οποίο συστήνεται η Διαχειριστική 
Αρχή και τη με αριθ. πρωτ. 399570/10−11−2001 (Β΄ 1363) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωρ−
γίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού 
και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γεωργίας», όπως 
συμπληρώθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 229920/20−2−2002 
(Β΄ 233) και 222822/6−5−2003 (Β΄ 592) όμοιες και όπως 
έχει μετονομαστεί σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014−2020». με το 
Ν. 4314/2007 (Α΄ 265) (Άρθρο 63, παρ. α, δ).

1.16 Της υπ΄ αριθ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ 315/Β΄/2011) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Οικο−
νομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
“Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886/Β΄/2008), 
όπως ισχύει κάθε φορά.

1.17 Τη με αριθ. πρωτ. 2536/35588/27−3−2015 (ΥΟΔΔ 195) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με την οποία διορίζεται ο Χαράλαμπος Κα−
σίμης του Παναγιώτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Δια−
χείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1.18 Της με αριθ. 2049/20−04−11 (ΦΕΚ 1183/Β/09.06.2011) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−
2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2181/10.05.2013 
(1147/Β/13.05.2013) όμοια απόφαση και ισχύει.

1.19 Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
2014−2020 με το με αριθ. πρωτ. 1911/29−4−2015 έγγραφό της.

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 

2.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού με αριθ. 
883/2006, 884/2006 και 885/2006.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού, 
όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.3. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.4. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήρι−
ξης της αγροτικής ανάπτυξης.

2.5. Τον Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης 
Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλί−
ου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους 
δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπα−
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2.6. Τον Καν (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης 
Οκτωβρίου όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμ−
βατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής 
κατά κατηγορία).

2.7. Τον Καν (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 
88 της Συνθήκης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 
όπως ισχύει.

2.8. Την Απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 
(E(2006)3867/31.8.2006) σχετικά με τον Χάρτη Περι−
φερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 
2007−2013.

2.9. Τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

2.10. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013» 
(CCI No 2007GR06RPO001), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, 
καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν 
τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφα−
σης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.
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3. Το γεγονός ότι:
3.1. Τροποποιούμε τη με αριθμ. 401/10.03.2010 (355/Β΄/ 

30.03.2010) κοινή υπουργική απόφασή όπως τροποποιή−
θηκε με τις με αριθμ. 6102/02.05.2012 (1473/Β΄/03.05.2012) 
και 24958/28.11.2013 (3060/Β΄/02.12.2013) κοινές υπουργι−
κές αποφάσεις σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του 
Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 ώστε με−
ταξύ των άλλων να απλοποιηθούν ορισμένες διαδικασί−
ες και να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος.

3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται 
ανάληψη νομικών δεσμεύσεων χωρίς να προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 401/10.03.2010 (355/Β΄/ 
30.03.2010) κοινή υπουργική απόφασή όπως τροποποιή−
θηκε με τις με αριθμ. 6102/02.05.2012 (1473/Β΄/03.05.2012 
και 24958/28.11.2013 (3060/Β΄/02.12.2013) κοινές υπουργι−
κές αποφάσεις σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του 
Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013, (εφεξής 
κοινή υπουργική απόφαση 401/10.03.2010 όπως ισχύει) 
ως εξής: 

Άρθρο 1
Τροποποίηση του Άρθρου 2

Το άρθρο 2, παράγραφος 3 αντικαθιστάται ως ακο−
λούθως:

«3. Για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν 
στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος αποφασί−
ζει η "Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER" 
(εφεξής ΕΔΠ LEADER), μετά από σχετική εκχώρηση του 
αρμοδίου οργάνου της ΟΤΔ. Οι οικονομικοί και κοινω−
νικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινω−
νίας των πολιτών της περιοχής παρέμβασης πρέπει να 
αποτελούν τουλάχιστον το 50% της σύστασης της ΕΔΠ 
LEADER, ενώ φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του 
δημόσιου τομέα της περιοχής παρέμβασης, ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή, πρέπει να αποτελούν του−
λάχιστον το 30%. Η ΕΔΠ LEADER μπορεί να συμπίπτει 
με το όργανο διοίκησης της ΟΤΔ (πχ το Διοικητικό Συμ−
βούλιο), εφόσον αυτό καλύπτει την αναγκαία σύσταση 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η ΕΔΠ LEADER δεν μπορεί να εκχωρεί περαιτέρω τις 
αρμοδιότητές της σε άλλα πρόσωπα ή σε άλλα συλ−
λογικά όργανα. Κάθε τροποποίηση της σύστασης της 
ΕΔΠ LEADER εγκρίνεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014−2020.»

Άρθρο 2
Τροποποίηση του Άρθρου 19

Το άρθρο 19, παράγραφος 13 αντικαθιστάται ως ακο−
λούθως:

«13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φά−
κελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:

• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η 
απόφαση έγκρισης της ΟΤΔ, η Απόφαση Ένταξης της 
ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα, η σύμβαση με την ΟΤΔ,

• οι εγκεκριμένες μελέτες,
• οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης 

και λειτουργίας,
• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπρά−

τησης και σύναψης συμβάσεων,

• οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του 
έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοι−
χεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,

• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγρα−
φα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την 
ειδική σφραγίδα της ΟΤΔ,

• τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρα−
κτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΟΤΔ (προκαταβολών 
και δαπανών),

• αποδεικτικό είσπραξης του ποσού της οικονομικής 
ενίσχυσης (εντολή της ΟΤΔ προς την τράπεζα συνερ−
γασίας για τη μεταφορά του ποσού της οικονομικής 
ενίσχυσης, συνοδευόμενο με την κίνηση λογαριασμού 
δικαιούχου),

οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του 
έργου.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του Άρθρου 20

1. Το άρθρο 20, παράγραφος 2 αντικαθιστάται ως 
ακολούθως:

«2. Η ΟΤΔ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε όλα 
τα αιτήματα πληρωμής δαπανών των δικαιούχων του 
μέτρου 41 σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 στ παρά−
γραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 65/2011. Ο διοικητικός έλεγχος 
που διενεργεί η ΟΤΔ περιλαμβάνει την επαλήθευση της 
παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, της αληθούς πραγματοποίησης των δαπα−
νών που περιλαμβάνει το αίτημα πληρωμής, την επα−
λήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με 
την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε 
η ενίσχυση. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της ΟΤΔ, 
συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER επιτρο−
πή με την ονομασία: «Επιτροπή πιστοποίησης έργων 
LEADER». Αρμοδιότητες της επιτροπής στο πλαίσιο 
αυτό είναι κυρίως:

• ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής 
δαπανών των δικαιούχων με βάση τα πρωτότυπα πα−
ραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμη−
ρίωσης,

• η επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έρ−
γου σε κάθε αίτημα πληρωμής δαπανών, εφόσον έχουν 
πραγματοποιηθεί δαπάνες για κατασκευαστικές εργα−
σίες, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού,

• ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων προκαταβο−
λών των δικαιούχων,

• η σύνταξη των Πρακτικών Διοικητικού Ελέγχου Προ−
καταβολών και Δαπανών, στα οποία αποτυπώνονται τα 
αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου,

• η συμπλήρωση και υποβολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014−2020 
των Δελτίων Παρακολούθησης των έργων.»

2. Το άρθρο 20, παράγραφος 10 αντικαθιστάται ως 
ακολούθως:

«10. Η πληρωμή δαπανών υπολογίζεται με βάση τις επι−
λέξιμες δαπάνες και το ποσοστό ενίσχυσης. Το υποβλη−
θέν αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου εξετά−
ζεται και καθορίζονται τα ποσά που είναι επιλέξιμα για 
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ενίσχυση. Εφόσον, μεταξύ του ποσού δημόσιας δαπάνης 
(x) που αιτείται ο δικαιούχος και του ποσού δημόσιας δα−
πάνης (y) που κρίνεται επιλέξιμο να του καταβληθεί κατά 
την εξέταση του αιτήματος πληρωμής, υπάρχει διαφορά 
άνω του 3% του (y), τότε εφαρμόζεται μείωση στο ποσό (y).
Το ποσό της μείωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ 
αιτούμενου και επιλέξιμου ποσού δημόσιας δαπάνης
(x – y) και τελικά καταβάλλεται στο δικαιούχο ποσό (z) = 
y – (x−y). Η παραπάνω μείωση δεν εφαρμόζεται εφόσον 
ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για 
την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού.

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση 
του αιτήματος πληρωμής δαπανών, ότι ο δικαιούχος 
έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία εκ προθέσεως, το έργο 
αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ. Αν έχουν 
καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών 
δαπανών. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη 
λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου για το 
ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο. 
(Άρθρο 30, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 65/2011). Στην περίπτωση 
που έχει δοθεί προκαταβολή, το ποσό της προκαταβο−
λής αφαιρείται από την αναλογούσα δημόσια δαπάνη.»

3. Το άρθρο 20, παράγραφος 11 αντικαθιστάται ως 
ακολούθως:

«11. Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγ−
χου Προκαταβολής ή Δαπανών, η ΟΤΔ καταβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επι−
βάρυνση την αναλογούσα δημόσια δαπάνη στο δικαιού−
χο. Η τράπεζα συνεργασίας πιστώνει το λογαριασμό του 
δικαιούχου από τον ειδικό λογαριασμό που διατηρεί η 
ΟΤΔ για τα μέτρα 41 και 421, μετά από σχετική εντολή 
της ΟΤΔ.

Ο λογαριασμός του δικαιούχου δηλώνεται στη σύμ−
βαση που έχει υπογράψει με την ΟΤΔ και στο αίτημα 
πληρωμής.

Ειδικά στην περίπτωση έργων που δικαιούχοι είναι 
υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, η καταβολή του εγκε−
κριμένου ποσού δύναται να διενεργείται από την ΟΤΔ 
στο όνομα του δικαιούχου, με πίστωση απ’ ευθείας στον 
τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου που εκτελεί το 
έργο. Σε αυτές τις περιπτώσεις στην αίτηση πληρωμής 
του δικαιούχου θα πρέπει να αναγράφεται ότι η πληρω−
μή του ποσού θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό 
του αναδόχου και η αίτηση να συνοδεύεται από τις 
Πιστοποιήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία δημοσίων έργων. Μετά την εί−
σπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
στο δικαιούχο τη σχετική απόδειξη είσπραξης στο όνο−
μα του δικαιούχου και ενημερώνεται σχετικά η ΟΤΔ.».

4. Στο άρθρο 20 η παράγραφος 12 διαγράφεται 
5. Το άρθρο 20, παράγραφος 14 αντικαθιστάται ως 

ακολούθως:
«14. Για το μέτρο 41 η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014−2020 διενεργεί 

δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο επί των διοικητικών 
ελέγχων των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων που 
έχει πραγματοποιήσει η ΟΤΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του συστήματος εποπτείας το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 33 28 στ του Καν (ΕΚ) 65/2011 και την υπουργική 
απόφαση με αριθμ. 1577/2010 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση του Άρθρου 21

Το άρθρο 21, παράγραφος 1 αντικαθιστάται ως ακο−
λούθως:

«1. Για τα μέτρα 421 και 431 οι διοικητικοί έλεγχοι επί 
των αιτημάτων πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 
24 του Καν (ΕΚ) 65/2011, πραγματοποιούνται από την 
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014−2020. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αποτυπώνονται σε Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Δα−
πανών. Στις περιπτώσεις διοικητικών ελέγχων του 431 
όπου τα αποτελέσματα του ελέγχου πιστοποιούν στο 
ακέραιο το αίτημα πληρωμής, το πρακτικό Διοικητικού 
Ελέγχου καλύπτεται από τη σχετική Απόφαση Έγκρισης 
Χρηματοδότησης.»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του Άρθρου 24

1. Το άρθρο 24, παράγραφος 1 αντικαθιστάται ως ακο−
λούθως:

«1. Για όλα τα μέτρα του τοπικού προγράμματος η 
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014−2020 διενεργεί δειγματοληπτικούς επι−
τόπιους ελέγχους στις ΟΤΔ και στους δικαιούχους των 
έργων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 25 & 26 
του (ΕΚ) 65/2011 και το ΣΔΕ του ΠΑΑ. Οι έλεγχοι αυτοί 
πραγματοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, πριν από 
την πραγματοποίηση της τελευταίας πληρωμής του έρ−
γου. Οι ελεγχόμενες δαπάνες αντιστοιχούν σε ποσοστό 
τουλάχιστον 4% της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε 
στην Επιτροπή ανά έτος και σε ποσοστό τουλάχιστον 
5% της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού.»

2. Το άρθρο 24, παράγραφος 2 αντικαθιστάται ως 
ακολούθως:

«2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται προκει−
μένου να επαληθευθεί η ορθή υλοποίηση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και η 
τήρηση κάθε αναληφθείσας υποχρέωσης και δέσμευσης 
της ΟΤΔ και του δικαιούχου. Ειδικότερα το περιεχόμενο 
των επιτόπιων ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 26 του 
Καν (ΕΚ) 65/2011. Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλες 
τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις δεσμεύσεις του 
δικαιούχου που μπορούν να ελεγχθούν τη στιγμή της 
επίσκεψης.»

3. Το άρθρο 24, παράγραφος 4 αντικαθιστάται ως 
ακολούθως:

«4. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014−2020 πραγματοποιεί εκ των υστέ−
ρων ελέγχους σε έργα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και αντίστοιχου δικαιούχου. 
Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του (ΕΚ) 65/2011 και το ΣΔΕ του ΠΑΑ. Κάθε 
ημερολογιακό έτος πραγματοποιούνται εκ των υστέρων 
έλεγχοι που καλύπτουν τουλάχιστον το 1% των επιλέξι−
μων δαπανών των έργων, που είχαν τελική πληρωμή το 
αμέσως προηγούμενο έτος. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι 
στηρίζονται σε ανάλυση των κινδύνων και των οικονο−
μικών επιπτώσεων των διαφόρων έργων, υπομέτρων 
ή μέτρων. Οι ελεγκτές που πραγματοποιούν τους εκ 
των υστέρων ελέγχους δεν πρέπει να έχουν εμπλακεί 
σε ελέγχους πριν από τις πληρωμές για το ίδιο έργο.»
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Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

1. Σε οποιοδήποτε σημείο της κοινής υπουργικής από−
φασης αναφέρεται η φράση «ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικό−
τητα» αυτή αντικαθιστάται με το «ΕΥΕ ΠΑΑ 2014−2020».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 401/2010 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 355/Β΄/2010) κοινή υπουργική 
απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις με αριθμ. 
6102/02.05.2012 (1473/Β΄/03.05.2012) και 24958/28.11.2013 
(3060/Β΄/02.12.2013) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Iουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F

      Αριθμ. 6260 (2)
*Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση 

αιτήσεων για χορήγηση «Βεβαίωσης της ιδιότητας 
του Αγρότη, του Νέου Αγρότη, του Νεοεισερχόμε−
νου στον αγροτικό τομέα και του Εργάτη Γης» στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/τ.ΑΤ01−09−

1997) «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργα−
νισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρ−
τισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 3 της με αριθμ. 337410/10−07−98 (ΦΕΚ 
Β΄712) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών 
και Γεωργίας με θέμα: «Λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Ν. 2520/1997».

3. Την με αριθ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 135/9.2.2011 τ.Β΄) Από−
φαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

4. Την εισήγηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλό−
γων Νομού Ηρακλείου Ο.Α.Σ.Ν.Η με αρ. πρωτ. 160/22−4−2015 
για τον ορισμό των εκπροσώπων τους.

5. Την εισήγηση της ΔΟΥ της Π.Ε. Ηρακλείου με αρ. πρωτ. 
20855/3−4−2015 για τον ορισμό των εκπροσώπων τους.

6. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες.
7. Από την Απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

Συνιστούμε μια (1) Επιτροπή της Περιφερειακής Ενό−
τητας Ηρακλείου για την εξέταση αιτήσεων για χορή−
γηση «Βεβαίωσης της ιδιότητας του Αγρότη, του Νέου 
Αγρότη, του Νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα και 
του Εργάτη Γης» αποτελούμενη από τους:

1. Γιακουμάκη Στυλιανό του Αθανασίου (Αρ. Δ.T. 
AM456392), Γεωπόνος ΠΕ/Δ΄ μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλεί−
ου, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια τη Μεραμβελιω−
τάκη Χρυσή του Δαυίδ (Αρ. Δ.Τ. ΑΚ484612), Γεωπόνο 
ΠΕ/Δ΄ μόνιμη υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

2. Μπλαβάκη Σοφία του Ζαχαρία (Αρ. Δ.Τ. ΑΙ451319), 
ΠΕ/Β΄ μόνιμη υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Π.Ε. Ηρακλείου, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σφακιανάκη Παύλο 
του Παντελή (Αρ. Δ.Τ. ΑΗ464529), ΠΕ/Β΄ μόνιμο υπάλληλο 
της ίδιας υπηρεσίας.

3. Καμπιτάκη Μιχαήλ του Φραγκίσκου (Αρ. Δ.Τ. 
ΑΙ938994), Ταμία της Ο.Α.Σ.Ν.Η. ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον Μεταξάκη Γεώργιο του Κων/νου (Αρ. 
Δ.Τ. Χ 860155) μέλος του Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Ν.Η.

4. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Αντωνάκη 
Άννα του Γεωργίου (Αρ. Δ.Τ. Λ968732), TE/Β΄ μόνιμη 
υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτη−
νιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, με αναπληρώτρια την Κλίνη−
Κλινάκη Χρυσούλα του Γεωργίου (Αρ. Δ.Τ. Ρ313710), TE/Δ΄ 
μόνιμη υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

5. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο εκάστοτε Πρόεδρος
(Γεωπόνος) της Επιτροπής.

Έργο των παραπάνω «Επιτροπών» είναι η εξέταση, 
σε ειδικές συνεδριάσεις και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την 
απόδειξη της ιδιότητας τους ως Αγροτών, Ν. Αγροτών, 
Νεοεισερχομένων Ν. Αγροτών και Εργατών Γης και η 
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης ώστε να επωφεληθούν 
των κινήτρων του Ν. 2520/97.

Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής.
Η απόφαση αυτή που καταργεί την προγενέστερη με 

αρ. πρωτ. 6812/24−4−2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 219/20−5−2013) 
και την τροποποίηση της 10270/2−7−2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
343/17−7−2013) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 403/ΥΟΔΔ/05.06.2015.

  Ηράκλειο, 5 Μαΐου 2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. απόφ. 131 (3)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 

Δημοτικής Αστυνομίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3) Την από 13.05.2015 εμπρόθεσμη αίτηση της Χρυσά−
γη Μαρίας του Νικολάου που κατετέθη στο Δήμο μας.
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4) Την αριθμ. πρωτ. 17425/03.06.2015 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι η Χρυσάγη Μαρία του 
Νικολάου, κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, κατείχε 
τον ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.

5) Την αριθμ. πρωτ. 17306/03.06.2015 βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού, για 
την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας,
διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11.05.2015, της υπαλλήλου του Δή−
μου Χρυσάγη Μαρίας του Νικολάου, σε οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ΄ 
και Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κορυδαλλός, 4 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος 
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

F

    Αριθμ. οικ. 21417 (4)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσεων κλάδου 

Δημοτικής Αστυνομίας .

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010 «Περί 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του αρθ. 19 παρ. 2 του N. 4325/2015

(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των οχτώ (8) Δημοτικών 
Αστυνομικών: Γεωργίου Νικόλαου του Δημητρίου με 
αρ.πρωτ. 18078/15−5−2015, Κατσαδούρου Γεωργίας του 
Ιωάννη με αρ.πρωτ. 18771/21−5−2015,Μαντζούκη Ελένης 
του Διονυσίου με αρ.πρωτ. 18697/20−5−2015, Μαντζούκη 
Παρασκευής του Διονυσίου με αρ.πρωτ. 18704/20−5−2015, 
Μπακατσιά Δήμητρας του Γεωργίου με αρ. πρωτ. 
18696/20−5−2015, Μπικάκη Θεοφάνη του Γεωργίου με 
αρ.πρωτ. 18080/15−5−2015, Σπηνέλη Σταματίας του Βασι−
λείου με αρ.πρωτ. 18814/21−5−2015, και της Χαλδέζου Σταυ−
ρούλας του Ιωάννη−Μιλτιάδη με αρ. πρωτ. 18782/21−5−2015. 

4. Την βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
Προσωπικού του Δήμου με αρ. πρωτ. οικ. 20165/29−5−
2015, με την οποία βεβαιώνεται ο βαθμός και το μισθο−
λογικό κλιμάκιο των εν λόγω υπαλλήλων κατά τη θέση 
τους σε διαθεσιμότητα στις 23−9−2013 μετά την κατάρ−
γηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.4172/2013.

5. Την υπ.αριθ.οικ. 20796/4−6−2015 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πίστωσης για τη 
δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω σε βάρος του Προϋ−
πολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους που ανέρχεται 
σε 87.000,00 € για Τακτικές Αποδοχές (ΚΑ 10.6011.11) και 
13.000,00 € για Εργοδοτικές Εισφορές (KA 10.6051.11) και 
ότι θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη στους προϋπολο−
γισμούς των επόμενων ετών, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11−5−2015 των κατωτέρω μονίμων 
υπαλλήλων του Δήμου μας, σε οργανικές θέσεις ως 
εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘ. 
ΚΛΙ−
ΜΑ−
ΚΙΟ

1 ΜΑΝΤΖΟΥ−
ΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙ−
ΟΣ

ΠΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας 

Ε 2

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΣ

ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΣ

ΔΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας

Γ 1

3 ΚΑΤΣΑ−
ΔΟΥΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας

ΣΤ 0

4 ΜΑΝΤΖΟΥ−
ΚΗ

ΠΑΡΑΣ−
ΚΕΥΗ

ΔΙΟΝΥΣΙ−
ΟΣ

ΔΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας

Ε 1

5 ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΣ

ΔΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας

Ε 2

6 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑ−
ΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΣ

ΔΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας

Δ 3

7 ΣΠΗΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑ−
ΤΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙ−
ΟΣ

ΔΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας

Ε 2

8 ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΣΤΑΥ−
ΡΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΛΤΙΑ−
ΔΗΣ

ΔΕ Δη−
μοτικής 
Αστυνο−

μίας

ΣΤ 0

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Περιστέρι, 8 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. 31033 (5)
 Προσθήκη σχολής σαξοφώνου στο "ΙΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ"

Κέρκυρας.

 O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔEIΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΙ ΝΕΟΛΑIΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ.1, τομέας στ στοιχείο 28 του N. 

3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ, 4 του άρθρου 
94 του N. 3852/2010. 

β. Τα άρθρα 58 ,παρ. 1ζ και 280, παρ. Ι ,του Ν.3852/2010
γ. Το άρθρο 86 του ν.3463/06 δ. Τις με αρ. πρωτ. 

63530/9−92014 και 5436/29−1−2015 αποφάσεις Δημάρχου 
Κέρκυρας περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών 

ε. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α/1976). 

στ. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/15−1−1966). 
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ζ. Τις διατάξεις του απο 11.11.1957 Β.Δ. «Περί κυρώσε−
ως του Εσωτερικού Κανονισμού του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957) 

η. Το άρθρο 10, παρ.13 του N. 3207/2003 (ΦΕΚ 
302/Α/2003), «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις». 

θ. την ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 (ΦΕΚ 
693/29.04.2011 τεύχος Β΄) 

ι. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). 

ια. Την αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση 
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ−
παιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994). 

ιβ. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
85303/31.8.2007 «Προϋποθέσεις λειτουργίας σχολής σα−
ξοφώνου» (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.07).

ιγ. Την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/40977 απόφαση του ΥΠΠΟ 
(ΦΕΚ814/Β/4−9−1996} με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
λειτουργίας στο «Ιόνιο Ωδείο» Κέρκυρας.

ιδ. Την με αρ.πρωτ. 75/18−5−2015 (Α.Π. Δήμου Κέρκυρας 
31033/29−5−2015) αίτηση από το «ΙΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟΝ», για 
την προσθήκη τμημάτων σπουδών, με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

Α. Την προσθήκη τμήματος Σχολής Σαξοφώνου στο 
ΙΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ , που βρίσκεται στην οδό Λεωφ. Αλεξάν−
δρας 6, στην Κέρκυρα.

8. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Κέρκυρας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 29 Μαΐου 2015

 Ο Αντιδήμαρχος
ΜΗΝΑΣ − ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

F
      Aριθμ. απόφ. 296/2015 (6)

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 4325/2015 (Α΄47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά−
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. πρωτ.: 10641/21.05.2015 εμπρόθεσμη αίτη−
ση του υπαλλήλου που κατετέθη στο Δήμο μας.

3. Την υπ’αριθ.: 11813/03.06.2015 βεβαίωση του προϊστα−
μένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου Καλαμπά−
κας, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Παπαλέξης Φώτιος 
του Γεωργίου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κα−
τείχε τον ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.

4. Την υπ’ αριθμ.: 12238/05.06.2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Καλαμπάκας για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11.05.2015 του υπαλλήλου του Δήμου 
Παπαλέξη Φωτίου του Γεωργίου, σε οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ΄ και 
Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμπάκα, 5 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 295/2015 (7)

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
Δημοτικής Αστυνομίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 4325/2015 (Α΄47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά−
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. πρωτ.: 10277/28.05.2015 εμπρόθεσμη αίτη−
ση του υπαλλήλου που κατετέθη στο Δήμο μας.

3. Την υπ'αριθ.:11814/03.06.2015 βεβαίωση του προϊστα−
μένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου Καλαμπά−
κας, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Ρίζος Παναγιώτης 
του Χρήστου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατεί−
χε τον ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.

4. Την υπ' αριθμ.:12238/05.06.2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Καλαμπάκας για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11.05.2015 του υπαλλήλου του Δήμου 
Ρίζου Παναγιώτη του Χρήστου, σε οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ΄ και 
Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμπάκα, 5 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012182306150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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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