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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΕΛ Α 1072429 ΕΞ 2013 (1)

Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του 

ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1039/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 342), όπως ισχύει, 

περί του ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας 
μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού 
ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά 
των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα−
γράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ−
του του ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 
1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών». 

5. Το αριθ. 5467/11.3.2013 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. (Α΄− Β΄) Ιωαννί−
νων (Α΄− Β΄ Ιωαννίνων –Δελβινακίου − Κόνιτσας – Μετσόβου). 

6. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λά−
ρισας τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των οι−
κονομικών ετών 2000−2010 του «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Α.Φ.Μ. 099530269). 

 Β. Η ανωτέρω Δ.Ο.Υ. θα συντάξει όλες τις σχετικές εκ−
θέσεις ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2000−2010 και θα 
αποστείλει αυτές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Α΄− Β΄) Ιωαννίνων 
(Α΄− Β΄ Ιωαννίνων –Δελβινακίου − Κόνιτσας – Μετσόβου) 
για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.



19308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F

    Αριθμ. 58822/Β2 ΕΠΕΙΓΟΝ (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του 

μόνιμου προσωπικού του Αιγινήτειου Νοσοκομεί−
ου, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 έως 
31/12/2013.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του

Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86Α΄) «Περί Οργανισμού του Παν/
μίου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 8 και 9 του 
Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87Α΄) «Για τη δομή και λειτουργία των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», του άρθρου 13 
παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) «Εκπαίδευση 
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις» και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 154Α΄) «Οργανισμός 
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινήτειου και 
Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/
τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).

3. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.3205/2003».

4. Τις υπ’αριθμ/.Υ4δ/Γ.Π.οικ.127724/21−11−2011 (ΑΔΑ: 45Ψ9Θ−
ΗΜΑ), Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076/10−10−2011 (ΦΕΚ 2466/ 4−11−2011, 
τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ.39080/6−4−2011 (ΦΕΚ 538/6−4−2011, τ.Β΄), 
Υ4δ/Γ.Π.οικ./3−3−2011 (ΦΕΚ 349/4−3−2011, τ.Β΄) και Υ4δ/
Γ.Π.οικ.53080/23−5−2005 (ΦΕΚ 470/1−6−2005, τ.Β΄) αποφάσεις 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Τα αριθμ. 62/07−03−2013 και 63/07−03−2013 έγγρα−
φα του Αιγινητείου Νοσοκομείου, από τα οποία προ−
κύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου 
προσωπικού του είναι απαραίτητη για την αντιμε−
τώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρε−
σιακών αναγκών. Συγκεκριμένα: α) διότι αποχώρησε 
ικανός αριθμός υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια κυ−
ρίως λόγω συνταξιοδότησης και για άλλους λόγους. 
Επίσης επίκεινται συνταξιοδοτήσεις στο προσεχές 
μέλλον, χωρίς αντικατάσταση των αποχωρούντων 
με καινούργιους υπαλλήλους λόγω των συνθηκών β) 
λόγω αυξημένων αναγκών συλλογής, επεξεργασίας, 
ανάλυσης και ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων 
ποικίλων μορφών και τύπων, προκειμένου να καλυφθεί 
η αυξημένη τελευταία ζήτηση από διάφορες Υπηρε−
σίες καθώς και από τα αρμόδια Υπουργεία, γ) προ−
κειμένου να ανταποκριθεί το Νοσοκομείο στις νέες 
ανάγκες που δημιουργούνται από την εισαγωγή νέων 
διαδικασιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, 
δ) λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης ασθε−
νών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα Εξω−
τερικά Ιατρεία, στα Ειδικά Ιατρεία του Νοσοκομείου 
και στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων 

των ασθενών Διοικητικές Υπηρεσίες και ε) λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης του Νοσοκομείου.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/21−06−2012, 
τ.Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών».

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
έτους 2013: α) ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
(225.000,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα (120.470,00) Ευρώ, για κάλυψη 
δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, για τα οποία έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2013, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από 01/07/2013 
έως 31/12/2013:

Α) την υπερωριακή απασχόληση, σε τριακόσιους εί−
κοσι δύο (322) μόνιμους υπαλλήλους του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για αριθμό ωρών έως είκοσι 
(20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η 
ως άνω υπερωριακή εργασία:

• σε τριάντα επτά (37) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε εκατόν έξι (106) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• σε εκατόν τριάντα ένα (131) υπαλλήλους κατηγορίας 

Δ.Ε. και
• σε σαράντα οκτώ (48) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε.
Β) την υπερωριακή απασχόληση, σε διακόσιους έντεκα 

(211) μόνιμους υπαλλήλους του Αιγινητείου Νοσοκομείου, 
που εργάζονται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις αργίες και εξαιρέσι−
μες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως 
ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤΕΡ. 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ
1) Νοσηλευτικό Προ−
σωπικό

149 2.000 2.700

2) Τεχνικό Προσω−
πικό

22 210 320

3) Θυρωροί−Νυχτο−
φύλακες

5 100 100

4) Προσωπικό Ασφα−
λείας

9 180 180

5) Μάγειροι 4 150 0
6) Τραπεζοκόμοι 9 260 0
7) Προσωπικό Καθα−
ριότητας

10 150 0

8) Εργάτες 3 90 0
ΣΥΝΟΛΟ 211 3.140 3.300

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2013
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19309

    Αριθμ. 58817/Β2 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
Αιγινητείου Νοσοκομείου, για το χρονικό διάστημα 
από 01/07/2013 έως 31/12/2013.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του

Ν. 5343/1932 (ΦEK 86 A΄) «Περί Οργανισμού του Παν/
μιου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 8 και 9 του 
Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87Α΄) «Για τη δομή και λειτουργία των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», του άρθρου 13 
παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) «Εκπαίδευση 
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις» και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 154Α΄) «Οργανισμός 
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινητείου και 
Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11−
04−2012).

3. Τις υπ’ αριθμ/.Υ4δ/Γ.Π.οικ.127724/21−11−2011 (ΑΔΑ: 
45Ψ9Θ−ΗΜΑ), Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076/10−10−2011 (ΦΕΚ 2466/
4−11−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ.39080/6−4−2011 (ΦΕΚ 538/6−4−2011, 
τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ./3−3−2011 (ΦΕΚ 349/4−3−2011, τ.Β΄) και Υ4δ/
Γ.Π.οικ.53080/23−5−2005 (ΦΕΚ 470/1−6−2005, τ.Β΄) αποφάσεις 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄/30−8−88).

6. Την αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» 
(ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις 
του άρθρου 16 του ν.3205/2003 επεκτάθηκαν και στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου και ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

7. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με 
την οποία « ... η υπερωριακή εργασία του προσωπι−
κού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 
2/7093/0022/05−02−2004 κοινής υπουργικής απόφασης, 
δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ 
μέρους του Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς πα−
ράλληλα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την 
εργατική νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων 
εργασίας ή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η 
διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις 
που οι διατάξεις του α΄ μέρους του Ν. 3205/03 και 
ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 16 αυτού έχουν 
επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας ή με 
άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις.».

8. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται 
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.

9. Το από 20.04.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργα−
σίας της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπε−
ρωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει 
προσωπικού των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. ι΄ του ΒΔ 748/1966 οι διατά−
ξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές 
και ημέρες αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών 
απασχολούμενων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και 
υγειονομικά ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και 
υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων.

10. Το αριθμ. 62/07−03−2013 έγγραφο του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωρι−
ακή απασχόληση του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επει−
γουσών υπηρεσιακών αναγκών. Συγκεκριμένα: α) διότι 
αποχώρησε ικανός αριθμός υπαλλήλων τα τελευταία 
χρόνια κυρίως λόγω συνταξιοδότησης και για άλλους 
λόγους. Επίσης επίκεινται συνταξιοδοτήσεις στο προσε−
χές μέλλον, χωρίς αντικατάσταση των αποχωρούντων 
με καινούργιους υπαλλήλους λόγω των συνθηκών β) 
λόγω αυξημένων αναγκών συλλογής, επεξεργασίας, 
ανάλυσης και ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων 
ποικίλων μορφών και τύπων, προκειμένου να καλυφθεί 
η αυξημένη τελευταία ζήτηση από διάφορες Υπηρεσίες 
καθώς και από τα αρμόδια Υπουργεία, γ) προκειμένου 
να ανταποκριθεί το Νοσοκομείο στις νέες ανάγκες που 
δημιουργούνται από την εισαγωγή νέων διαδικασιών 
και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, δ) λόγω της 
ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης ασθενών κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, στα Εξωτερικά Ιατρεία, 
στα Ειδικά Ιατρεία του Νοσοκομείου και στις αρμόδιες 
για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ασθενών Διοικη−
τικές Υπηρεσίες και ε) λόγω της ιδιαίτερης φύσης του 
Νοσοκομείου.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012, 
τ.Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών».

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2013 ποσού είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα (21.250,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2013, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από 01/07/2013 
έως 31/12/2013:

Την υπερωριακή απασχόληση, σε δέκα επτά (17) 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων του Αιγινη−
τείου Νοσοκομείου, πέρα από τις ώρες της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2013, και 
μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, 
ως ακολούθως:



19310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας Π Ε
• σε έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
• σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν δύναται να ξεπε−

ράσει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2013

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 58800/Β2 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−

νιμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου, για 
το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 έως 31/12/2013.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του Ν. 

5343/1932 (ΦΕΚ 86Α΄) «Περί Οργανισμού του Παν/μιου 
Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/82 
(ΦΕΚ 87Α΄) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. 
β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» 
και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 154Α΄) «Οργανισμός των Πανε−
πιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινητείου και Αρεταιείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄).

3. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».

4. Το με Αριθμ. Πρωτ.708/26−03−2013 έγγραφο του Αρε−
ταιείου Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι η υπε−
ρωριακή εργασία του μόνιμου προσωπικού του κρίνεται 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Συγκεκριμένα: α) 
Είναι απολύτως απαραίτητη για το Νοσηλευτικό και λοιπό 
προσωπικό (ηλεκτρολόγους, θυρωρούς, καθαριστές, κλπ) 
η υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να καλύπτεται 
με το ως άνω προσωπικό το Νοσοκομείο σε τρεις ημερη−
σίως βάρδιες, β) Είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και 
εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το 
Νοσοκομείο λειτουργεί καθημερινά επί 24ώρου βάσεως 
και εφημερεύει κάθε τέσσερις (4) ημέρες για τα Χειρουρ−
γικά και Μαιευτικά−Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα 
με την υπ’αριθμ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23−5−2005 απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γ) Σύμ−
φωνα με την υπ’αριθμ.Υ4β/οικ. 10656/2−9−1997 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες 
του Νοσοκομείου, το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου 
καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά των Νοσοκομείων που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν 
Αξονικό Τομογράφο και επομένως είναι απαραίτητη η εφη−
μέρευση του προσωπικού του Τμήματος αυτού, δ) λόγω 
συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα και μη πρόσληψης νέου μόνι−
μου προσωπικού, ε) λόγω αυξημένων αναγκών συλλογής, 

επεξεργασίας, ανάλυσης και ηλεκτρονικής καταχώρισης 
στοιχείων κατόπιν ζήτησης διαφόρων Φορέων και στ) λόγω 
της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης ασθενών κατά το 
τελευταίο διάστημα (νοσηλεία, εξετάσεις κ.λπ.).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ 141/21−06−2012, 
τ.Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού έτους 
2013: α) ποσού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων (155.000,00) 
Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22α ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και 
β) ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00) Ευρώ για 
κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263), για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους 
ως άνω ΚΑΕ για το έτος 2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από 01/07/2013 
έως 31/12/2013:

Α) Την υπερωριακή απασχόληση, σε διακόσιους ογδό−
ντα τρεις (283) μόνιμους υπαλλήλους του Αρεταιείου 
Νοσοκομείου, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για αριθμό ωρών έως εί−
κοσι (20) μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, 
εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:

• Δέκα πέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• Εκατόν επτά (107) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
• Εκατόν έντεκα (111) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
• Πενήντα (50) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Β) Την υπερωριακή απασχόληση, σε εκατόν ενενήντα (190) 

μόνιμους υπαλλήλους του Αρεταιείου Νοσοκομείου, που 
εργάζονται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤΕΡ.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ
1) Νοσηλευτικό Προ−
σωπικό

135 2060 3328

2) Θυρωροί − Νυκτο−
φύλακες

8 120 200

3) Τεχνικοί 15 180 208
4) Μάγειροι 3 110 0
5) Τραπεζοκόμοι 9 280 0
6) Καθαριστές −
Εργάτες

10 160 208

7) Τηλεφωνητές 3 110 0
9) Χειριστές
(Αξονικού)

3 60 60

10) Εφημερεύοντες
Διοικητικοί
υπάλληλοι

2 16 0

11) Φυσιοθεραπευτές 2 40 0
ΣΥΝΟΛΟ 190 3.136 4.004

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2013
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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        Αριθμ. Φ.353.1/10/58660/Δ1 (5)
Συμπλήρωση − τροποποίηση της με αριθμ. Φ.353.1/ 

324/105657/Δ1/8−10−2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικό−
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα−
μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμι−
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών 
και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και 
των συλλόγων διδασκόντων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 

(ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 

(ΦΕΚ 118 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 
τ.Α΄/21−6−2012).

5. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερει−
ακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολι−
κών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/
8−10−2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδι−
κότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα−
μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλ−
λόγων διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄) όπως συμπληρώ−
θηκε − τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.353.1/1/4517/Δ1/17−
1−2003 (ΦΕΚ 64 τ.Β΄), 132947/Γ6/27−11−2003 (ΦΕΚ 1809 
τ.Β΄), 33240/Γ6/1−4−2005 (ΦΕΚ 470 τ.Β΄), Φ.353.1/3/102865/
Δ1/4−10−2005 (ΦΕΚ 1461 τ.Β΄), Φ.353.1/135/147696/Δ1/
21−12−2007 (ΦΕΚ 2487 τ.Β΄), 84172/ΙΒ/13−7−2010 (ΦΕΚ 1180 τ.Β΄) 
και Φ.353.1/17781587/Δ1/17−7−2012 (ΦΕΚ 2214 τ.Β΄) ως εξής:

Ι. Συμπληρώνουμε το άρθρο 3 παρ. 2 όπου προστί−
θεται εδάφιο κστ) ως ακολούθως: «Εγκρίνουν τη μετα−
κίνηση των διευθυντών των πρότυπων πειραματικών 
σχολείων που υπηρετούν στην περιοχή αρμοδιότητάς 
τους».

II. Αντικαθιστούμε την παρ. 1 του άρθρου 19 ως εξής: 
«Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν άδειες κανονικές, 
αναρρωτικές, κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας 
και ειδικές με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, 
για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους καθώς 
και τις άδειες όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέπο−
νται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στους 
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της αρ−
μοδιότητας τους».

Κατά τα λοιπά η αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄) ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 530 (6)
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 Απόφαση της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

5. Το άρθρο 37 του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 
267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

7. 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).

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

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

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

11. 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).

12. 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».

13. Την αριθμ. 3135/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών 
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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.

14. 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».

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

16. 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. Οι παράγραφοι Γ(ι), Γ(ιι), Γ(ιν) του άρθρου 11 της ΚΥΑ 
αριθμ. 3135/07.11.2011, αντικαθίσταται ως εξής:

−«Γ(ι): Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, συστήνεται Επιτροπή Προέγκρι−
σης Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Π.Α.Ε.), Πράξεων του ΕΠΑΛ 
2007−2013, έργο της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί 
των αιτήσεων ενίσχυσης και η προέγκριση αυτών, και 
ορίζονται τα μέλη, οι εισηγητές και οι γραμματείς με 
τους αναπληρωτές τους, καθώς και η διαδικασία λει−
τουργίας της».

−«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.

Εμπειρογνώμονες, ως μέλη της Επιτροπής, δεν μπορεί 
να οριστούν άτομα που είναι σύμβουλοι, ή συμμετέ−
χουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, ή στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταρτίσει ή συμμετέ−
χουν στην κατάρτιση ή στην αξιολόγηση επενδύσεων 
ή επενδυτικών σχεδίων κατά την τελευταία 5ετία ή 
υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις 
της παρούσας.

−«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 συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου ερ−
γασίας, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη της.

2. Όπου στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 3135/ 
07.11.2011 αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, στο εξής νοείται ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι την λήξη 
της περιόδου εφαρμογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ Προγραμμα−
τικής Περιόδου 2007−2013.

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

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η αρ. 
282/12.03.2013 (ΦΕΚ 637/Β/20.03.2013) όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 531 (7)
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 απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

5. Το άρθρο 37 του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ 
03.12.2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυ−
ξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

7. 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).

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

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

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

11. 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).
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12. 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».

13. 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.

14. 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».

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

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

−<<Γ(1): Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, συστήνεται Επιτροπή Προέγκρι−
σης Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Π.Α.Ε.), Πράξεων του ΕΠΑΛ 
2007−2013, έργο της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί 
των αιτήσεων ενίσχυσης και η προέγκριση αυτών, και 
ορίζονται τα μέλη, οι εισηγητές και οι γραμματείς με 
τους αναπληρωτές τους, καθώς και η διαδικασία λει−
τουργίας της».

−<<Γ(2): Στη σύνθεση της Ε.Π.Α.Ε. συμμετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανά−

πτυξης & Τροφίμων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αλιείας ή ο 

αναπληρωτής του.
γ. Ο Προϊστάμενος της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο ανα−

πληρωτής του.

δ. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο αναπληρωτής του.

ε. Δύο (2) εμπειρογνώμονες ή οι αναπληρωτές τους, 
οριζόμενους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Εμπειρογνώμονες, ως μέλη της Επιτροπής, δεν μπορεί 
να οριστούν άτομα που είναι σύμβουλοι, ή συμμετέ−
χουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, ή στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταρτίσει ή συμμετέ−
χουν στην κατάρτιση ή στην αξιολόγηση επενδύσεων 
ή επενδυτικών σχεδίων κατά την τελευταία 5ετία ή 
υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις 
της παρούσας.

−<<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 συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου ερ−
γασίας, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη της.

2. Όπου στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 
3136/07.11.2011 αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο εξής νοείται ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι την λήξη 
της περιόδου εφαρμογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ Προγραμμα−
τικής Περιόδου 2007−2013.

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

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η αρ. 
281/12.03.2013(ΦΕΚ 637/Β/20.03.2013) όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011861505130008*

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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