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Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3149/942/0020 κοινής 

υπουργικής απόφασης Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων 
για την Κατηγορία Πράξης «Δημιουργία−υποστήρι−
ξη καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντα−
σης γνώσης (Spin−Off και Spin−Out) – 2η προκήρυξη» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής 
στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013 (ΦΕΚ 1442/Β΄/16.6.2011).

  OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 
86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012).

3. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών” (Α΄/141)» άρθρο 4 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.8.2012).

4. Τον Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α΄/8.2.1985) όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον Ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128/Α΄/25.6.2001) «Σύν−
δεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και 
άλλες διατάξεις» και ισχύει.
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5. Την παρ. 3 του άρθρου 5 της από 31.12.2011 πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α΄/31.12.2011) 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του 
Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» που κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.2.2012) 
και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», με το οποίο η 
αναστολή της ισχύος των διατάξεων του Ν. 3653/2008 
(ΦΕΚ Α΄/49) παρατείνεται από τη λήξη της κατά την 
31.12.2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 
3 του Ν. 3879/2010, (Α΄ 21), έως την 31.12.2013.

6. Το Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α΄/17.10.2000) «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης έργων, 
προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από 
επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για έρευ−
να, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 103/2003 (ΦΕΚ 96/Α΄/23.4.2003) 
«Τροποποίηση του 274/2000 Προεδρικού Διατάγματος 
“Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης 
(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων 
που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγω−
γικές μονάδες” (ΦΕΚ 225/Α΄/17.10.2000)» και το άρθρο 18 
του Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ 127/Α΄/28.7.2009) «Διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες δι−
ατάξεις».

7. Το Π.Δ. 17/2001 «Για τη χρηματοδοτική στήριξη 
νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης – τεχνοβλαστών 
(Spin−off)» (ΦΕΚ 14/Α΄/13.1.2001) όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3777/2009, άρθρο 19 (ΦΕΚ 127/Α΄/28.7.2009) όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

8. Το Ν.  2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄/28−9−99), άρθρο 23, 
παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 «Αξιοποί−
ηση ερευνητικών αποτελεσμάτων» του N. 2843/2000 
(ΦΕΚ 219/Α΄/12.10.2000) όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά.

9. Το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄/25.6.01) όπως τροποποι−
ήθηκε στην παράγραφο 2, περίπτωση γ’ του άρθρου 
11 με το άρθρο τέταρτο του Ν. 3440/2006 (ΦΕΚ 38/Α΄/ 
27.2.2006) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

10. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμο−
γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 
και 7 αυτού όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά 
(ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.07).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
Κανονισμού 1260/99, (L 210/31.7.2006 σελ. 25−78) όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, (L210/31−7−2006 σελ. 1−11) 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

13. Τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί κα−
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης, (L 371/27.12.2006 σελ. 1−183) όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

14. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρι−
σης (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/ 
27.03.2008), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

15. Την με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάστα−
ση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ΦΕΚ Β΄ 
2555/17.12.2008 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης 
της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ−
ΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

16. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α΄/19.10.2012) “Σύσταση, 
συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 
παρ 2 (δ) αυτού.

17. Την με ΑΠ. 37142/ΔΙΟΕ 883/ΦΕΚ Β΄ 2379/27.8.2012 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων “Κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και 
της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα”.

18. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001) όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

19. Την με αρ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά.

20. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO008) όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά.

21. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001) όπως τροπο−
ποιείται και ισχύει κάθε φορά.

22. Την με αρ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κω−
δικός CCI 2007GR16UPO002) όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά.

23. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27.3.2008 εγκύκλιο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά 
με τη εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
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24. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
πέντε περιφερειών μετάβασης για την κατηγορία πρά−
ξης «Δημιουργία−υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, 
κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin−Off και Spin−Out).

25. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Εκχώρησης αρ−
μοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα» με αρ. πρωτ. 58758/
ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β΄/29.12.2008 και 2652/Β΄/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ
1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β΄/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ 4221/ 
26.5.2009 (ΦΕΚ 1019/Β΄/28.5.2009), 317733/ΕΥΣ 5030/ 
24.6.2009 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2.7.2009), 45525/ΕΥΣ6413/ 15.9.2009 
(ΦΕΚ 2010/Β΄/17.09.2009), 49448/ΕΥΣ 8114/2.10.2009 (ΦΕΚ 
2214/Β΄/2.10.2009) και 35312/ΕΥΣ 5239 (ΦΕΚ 1356/1.9.2010).

26. Την με αριθμ. πρωτ. 15137/30.07.2008 (ΦΕΚ 1540/
Β΄/04.08.2008) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Σύστα−
ση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και 
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)» όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά.

27. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3149/942/0020 
κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων 
για την Κατηγορία Πράξης «Δημιουργία − υποστήρι−
ξη καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης 
γνώσης (Spin−Off και Spin−Out) – 2η προκήρυξη» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 
2007−2013 στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο−
λογίας (ΓΓΕΤ) και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στους το−
μείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε. − Ε.Τ.Α.Κ.) (ΦΕΚ 1442/Β΄/16.6.2011).

28. Το με αριθ. πρωτ. 566/ΕΥΣ 1046/8.1.2013 έγγραφο 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού / Ειδική Υπηρεσία της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με 
θέμα «Εξυγίανση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007−
2013 – Απεντάξεις ανενεργών έργων ΕΣΠΑ».

29. Το με αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΤ 664/22.1.2013 έγγραφο με 
θέμα «Ανάκληση εκχώρησης κατηγορίας πράξης «Δημι−
ουργία−υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψη−
λής έντασης γνώσης (Spin−Off και Spin−Out)–2η προκήρυξη».

30. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ−ΕΤΑΚ 167/24.1.2013 έγ−
γραφο με θέμα «Ανάκληση εκχώρησης στην ΕΥΔΕ−ΕΤΑΚ 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης της κατηγορίας πράξης «Δη−
μιουργία−υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως 
υψηλής έντασης γνώσης (Spin−Off και Spin−Out) – 2η 
προκήρυξη».

31. Τη θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα».

32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3149/942/0020 κοινής 
υπουργικής απόφασης Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων για 
την Κατηγορία Πράξης «Δημιουργία−υποστήριξη καινο−
τόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης 
(Spin−Off και Spin−Out) – 2η προκήρυξη» του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013 
(ΦΕΚ 1442/Β΄/16.6.2011) και των παραρτημάτων της.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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    F 
 Αριθμ. 966/31538 (2)
Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής Απο−

ζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) 
έτους 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και ορ−
γανωτικών θεμάτων».

2. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013».

6. Το N.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

7. Τον Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/29.2.12) Ρυθμίσεις συ−
νταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του 
ν. 4046/2012.

8. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
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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/Α΄/2007).

9. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργα−
νισμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).

10. Την υπ’ αριθμ. 280947/1982/08 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των 
Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 − 2013».

11. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο 
23 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).

12. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου για την θέ−
σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήρι−
ξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ)1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 
και για την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 1782/2003, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

13. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με 
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και 
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου 
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

14. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

15. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις 
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των 
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.

17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

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

21. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και ιδιαίτερα την υπ’ αριθμ. C(2012) 3475/23−
05−2012 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

22. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προ−
γράμματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (α) για 
φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιο−
χών και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, 
εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013.

23 Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 
Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυ−
σικά Μειονεκτήματα (211), Ενισχύσεις στους γεωργούς 
περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών (Μέ−
τρο 212) έτους 2012, που διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 
2297/55401/11.05.12 έγγραφο Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ.

24 Την αριθμ. 2239/10027/24.01.13 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση 
πίστωσης 130.000.000 Ευρώ για την Εξισωτική Αποζημί−
ωση έτους 2013 (Μέτρα 211 και 212), η οποία καταχωρή−
θηκε με α/α 8712/13 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

25 Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 
μέχρι 130.000.000 Ευρώ.

26 Τo υπ’ αριθμ. 2147/22.5.2012 έγγραφo της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007 −2013».

27. Την αριθμ. Υ48/9.7.12 απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταικούρα «ΦΕΚ 2105/Β΄/2.12).

28 Το αριθμ. πρωτ: 4858/1.2.12 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
αποφασίζουμε:

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ−
μογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δι−
καιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων 
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματοδο−
τείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του τακτικού Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρη−
ματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2013 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 
130.000.000 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής 
ενίσχυσης δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 του έτους 
εφαρμογής 2012 με ποσό ύψους 100.000.000 ευρώ (σύμ−
φωνα με την πρόσκληση), καθώς και των ετών εφαρ−
μογής 2008, 2009, 2010, και 2011 (ενστάσεις, συμπληρω−
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ματικές πληρωμές, λοιπές εκκρεμότητες) με το ποσό 
ύψους 30.000.000 Ευρώ προσαυξημένο με τυχόν υπό−
λοιπα πιστώσεων οικονομικού έτους 2012.

Αναλυτικά, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης 
κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α) Μέτρο 211: μέχρι 90.000.000 Ευρώ.
Β) Μέτρο 212: μέχρι 40.000.000 Ευρώ.
Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας δη−

μόσιας δαπάνης σε ένα από τα δύο μέτρα είναι δυνατή 
η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμη−
θείσας δημόσιας δαπάνης του άλλου μέτρου.

Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δα−
πάνης 2007−2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Μέτρα 211 και 212 του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013, 
μετά την έγκριση της τροποποίησής του με την υπ’ 
αριθμ. C(2012) 3475/23−05−2012 εκτελεστική απόφαση 
της Επιτροπής, έχει ως ακολούθως:

Κοινοτική Συμμετοχή Δημόσια Δαπάνη.
Μέτρο 211 469.989.196 614.029.953
Μέτρο 212 176.051.001 230.006.538
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F   
 Αριθμ. 281 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β΄/ 

07.11.2011) κοινής υπουργικής απόφασης, καθορισμός 
διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των 
οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το 
Μέτρο 2.3 − Μεταποίηση και Εμπορία, του άξονα Προ−
τεραιότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ. 2007 − 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 

26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτροπής 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφαση της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείριση, 
Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/05.07.2012) «Διορισμός 
Υπουργού Οικονομικών».

10. Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.08.2012) «Τροποποί−
ηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (Α΄ 141).

11. Την αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009) 
κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας».

12. Την αριθμ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β΄/07.11.2011) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών 
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών 
ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3 «Με−
ταποίηση και Εμπορία» του άξονα Προτεραιότητας 2 
του Ε.Π.ΑΛ. 2007 − 2013.

13. Την αριθμ. 195/28.02.2011 (ΦΕΚ 399/Β/14.03.2011) 
απόφαση Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων 
και Αλιείας «Τροποποίηση κωδικοποίηση της αριθμ. 
2925/13.10.2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος Δι−
αχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013».

14. Την ανάγκη εναρμόνισης με το Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των διαδικασιών ένταξης 
επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑΛ 2007−2013.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 
2533/Β΄/07.11.2011) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

1. Η παράγραφος: Β (ι) του άρθρου 11 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αριθμ. 3136/07.11.2011, αντικαθίσταται 
ως εξής:

− «Β (ι): Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εντός 20 ημερολογια−
κών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτη−
σης ή των σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων που 
υποβλήθηκαν, προβαίνει σε καταχώριση των στοιχείων 
αυτής και προχωρεί στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
αυτής η οποία γίνεται με βάση:

− Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνο−
νται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και

− Τα Κριτήρια Προτεραιότητας των Πράξεων, που εξει−
δικεύονται στην εκάστοτε σχετική Πρόσκληση.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και εφόσον παρα−
στεί ανάγκη, δύναται να χρησιμοποιηθούν και αξιολογη−
τές εκτός της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ, που επιλέγονται από 
σχετικό Πίνακα Αξιολογητών, που καταρτίζεται κατά 
τα ειδικότερο καθοριζόμενα σε Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, που απευθύνει ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

2. Οι παράγραφοι Γ(1), Γ(2), Γ(4) του άρθρου 11 της 
κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 3136/07.11.2011, αντι−
καθίστανται ως εξής:

− «Γ (1): Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, συστήνεται και ορίζεται η διαδικασία 
λειτουργίας της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενί−
σχυσης (Ε.Π.Α.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑΛ 2007−2013, έργο 
της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί των αιτήσεων ενί−
σχυσης και η προέγκριση αυτών».
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− «Γ(2): Στη σύνθεση της Ε.Π.Α.Ε. συμμετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανά−

πτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας ή 

ο αναπληρωτής του.
γ. Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο 

αναπληρωτής του.
δ. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β της Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο αναπληρωτής του.
ε. Δύο (2) εμπειρογνώμονες ή οι αναπληρωτές τους, 

οριζόμενους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων»

− «Γ(4): Η συνεδρίαση της Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να συνεχί−
ζεται και τις επόμενες, της καθορισμένης ημερομηνίας 
ημέρες, έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργα−
σίες του εκάστοτε κύκλου συγκριτικής αξιολόγησης. Η 
Ε.Π.Α.Ε μπορεί να συνεδριάζει και εκτός ωραρίου εργα−
σίας με αμοιβή της απασχόλησης των μελών, εισηγητών 
και γραμματέων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία».

3. Όπου στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 3136/ 
07.11.2011 αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, στο εξής νοείται ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 
λήξη της περιόδου εφαρμογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ Προ−
γραμματικής Περιόδου 2007−2013.

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η αριθμ. 3136/07.11.2011 
απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 282 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 3135/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β΄/ 

07.11.2011) κοινής υπουργικής απόφασης, Καθορισμός 
διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των 
οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το 
Μέτρο 2.1 − Υδατοκαλλιέργεια, του άξονα Προτεραι−
ότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ. 2007 − 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 

26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτροπής 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείριση, 
Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/05.07.2012) «Διορισμός 
Υπουργού Οικονομικών».

10. Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.08.2012) «Τροποποί−
ηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (Α΄ 141).

11. Την αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β΄/03.09.2009) 
κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι−
αχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας».

12. Την αριθμ. 3135/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β΄/07.11.2011) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών 
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών 
ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 «Υδα−
τοκαλλιέργεια» του άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ. 
2007 − 2013.

13. Την αριθμ. 195/28.02.2011 (ΦΕΚ 399/Β΄/14.03.2011) 
απόφαση Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων 
και Αλιείας «Τροποποίηση κωδικοποίηση της αριθμ. 
2925/13.10.2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος Δι−
αχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013».

14. Την ανάγκη εναρμόνισης με το Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των διαδικασιών ένταξης 
επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑΛ 2007−2013.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3135/07.11.2011 (ΦΕΚ 
2533/Β/07.11.2011) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

1. Η παράγραφος. Β (ι) του άρθρου 11 της κοινή υπουργική 
απόφαση αριθμ. 3135/07.11.2011, αντικαθίσταται ως εξής:

− «Β(ι): Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εντός 20 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή 
των σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλή−
θηκαν, προβαίνει σε καταχώριση των στοιχείων αυτής 
και προχωρεί στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτής 
η οποία γίνεται με βάση:

− Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνο−
νται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και

− Τα Κριτήρια Προτεραιότητας των Πράξεων, που εξει−
δικεύονται στην εκάστοτε σχετική Πρόσκληση.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και εφόσον παρα−
στεί ανάγκη, δύναται να χρησιμοποιηθούν και αξιολογη−
τές εκτός της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ, που επιλέγονται από 
σχετικό Πίνακα Αξιολογητών, που καταρτίζεται κατά 
τα ειδικότερο καθοριζόμενα σε Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, που απευθύνει ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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2. Οι παράγραφοι Γ(ι), Γ(ιι), Γ(ιν) του άρθρου 11 της 
κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 3135/07.11.2011, αντι−
καθίστανται ως εξής:

− «Γ(ι): Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, συστήνεται και ορίζεται η διαδικασία 
λειτουργίας της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενί−
σχυσης (Ε.Π.Α.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑΛ 2007−2013, έργο 
της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί των αιτήσεων ενί−
σχυσης και η προέγκριση αυτών».

− «Γ(ιι): Στη σύνθεση της Ε.Π.Α.Ε. συμμετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανά−

πτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας ή 

ο αναπληρωτής του.
γ. Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ. Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 

ή ο αναπληρωτής του.
δ. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β της Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο αναπληρωτής του.
ε. Δύο (2) εμπειρογνώμονες ή οι αναπληρωτές τους, 

οριζόμενους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων».

− «Γ(ιν): Η συνεδρίαση της Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να συνεχί−
ζεται και τις επόμενες, της καθορισμένης ημερομηνίας 
ημέρες, έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργα−
σίες του εκάστοτε κύκλου συγκριτικής αξιολόγησης. Η 
Ε.Π.Α.Ε μπορεί να συνεδριάζει και εκτός ωραρίου εργα−
σίας με αμοιβή της απασχόλησης των μελών, εισηγητών 
και γραμματέων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία».

3. Όπου στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 
3135/07.11.2011 αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο εξής νοείται ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 
λήξη της περιόδου εφαρμογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ Προ−
γραμματικής Περιόδου 2007−2013.

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η αριθμ. 3135/07.11.2011 
απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F     
 Αριθμ. 70/25013 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε δύο (2) υπαλλή−

λους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμέ−
νου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). 

β) Το Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

γ) Την αριθμ. 25411/12−10−2006 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1513/Β΄/13−10−06) με την οποία καθορίζονται 
οι όροι αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στο 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

δ) Το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α΄/19−8−05) 
«Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». 

ε) Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες του Γρα−
φείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πρέπει να αντι−
μετωπισθούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας. 

στ) Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη 4.500,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού, 
(Φ 29/110 − Κ.Α.Ε. 0511). 

ζ) Τα υπ’ αριθ. 580/24182/25−2−2013 και 581/24191/25−2−
2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου. 

η)Τις υπ’ αριθμ. 1024/25−2−2013 και 1025/25−2−2013 απο−
φάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης Κοινωνικής Προ−
στασίας και Πρόνοιας «Σχετικά με έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης για δύο (2) μισθωτούς με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων».

θ) Την υπ’ αριθμ. 450/1881/7−1−2013 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης της Οικονομικής Διεύθυνσης.

ι) Το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015». 

κ) Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015.», αποφασίζουμε:

1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας για δύο (2) υπάλληλους με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολού−
νται στο Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (406/
ΥΟΔΔ/2012) και (419/ΥΟΔΔ/2012).

2. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
των ανωτέρω υπαλλήλων για χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι 31/12/2013 σε 
20 ώρες ανά μήνα και μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών 
για το καθένα, συνολικής δαπάνης 4.500,00 ΕΥΡΩ σε 
βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού 
(Φ.29/110− Κ.Α.Ε. 0511).

3. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα είναι μέσα στα όρια 
της εγκεκριμένης πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογι−
σμού, οικονομικού έτους 2013 και σε καμία περίπτωση 
δεν είναι δυνατή η υπέρβασή της, όπως αυτή διαμορ−
φώνεται με το ποσοστό διάθεσης που εγκρίνεται από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών − Γ.Λ.Κ.

4. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση θα εκτελείται 
μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  
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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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