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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1114/65115 (1)
Έγκριση πιστώσεων έτους 2014 για τις γεωργοπεριβαλ−

λοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφω−

ση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α΄ 113)»

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98)

γ) των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
(ΦΕΚ Α΄ 141) και τον ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ Α΄66)

δ) του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87)

ε) του Ν.Δ. 131/74 “Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική 
παραγωγή” (ΦΕΚ Α΄ 320), όπως τροποποιήθηκε από τους 
ν. 1409/83 (ΦΕΚ Α΄ 199), 2512/97 (ΦΕΚ Α΄ 138), 2538/97 (ΦΕΚ 
Α΄ 242) και το ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223)

στ) του άρθρου 13 παρ. 4 της αριθ. 141102/640/2005 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία 
και τρόπος πληρωμής και ελέγχου των Αγροπεριβαλλο−
ντικών μέτρων του Εγγράφου Προγραμματισμοί) Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000 − 2006 − Καν. (ΕΚ) 1257/ 
1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΚ) 1783/2003» 
(ΦΕΚ Β΄ 1754), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ζ) του άρθρου 3 του Ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(ΦΕΚ Α΄ 249)

η) την υπ’ αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινή 
υπουργική απόφαση για ης γεωργοπεριβαλλοντικές ενι−
σχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου 
2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 
2007 − 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.

θ) Την υπ’ αριθ. 12194/07.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2624) για τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε 
καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της δράσης 2.3 «Σύ−
στημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή 
καπνού», του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

ι) Την υπ’ αριθ. 12805/20.09.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2556) για τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
στην παραγωγή αακχαρότευτλων» του Μέτρου 2.1.4 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007 − 2013 
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.:
α) 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, 

για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 209 της 11.08.2005 σ. 
0001−0025).

β) 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 
2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
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(ΕΓΤΑΑ) (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 277 της 21.10.2005 
σ. 0001 − 0040).

γ) 1320/2006 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 
2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβου−
λίου (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 06.09.2006
σ. 0006 − 0019).

δ) 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά 
με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλ−
λων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών 
του ΕΠΈ και του ΕΓΤΑΑ (Επίσημη Εφημερίδα L 171 της 
23.06.2006, σ. 0090 έως 0110).

3. Την υπ’ αριθ. C(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του προγράμμα−
τος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007 − 2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ’ αριθ. 8932/2008 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση Συστή−
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 
2153), όπως τροποποιημένη ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 227/12920/29.01.2014 υπουργική απόφα−
ση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 122.922.224,00 ευρώ 
του ΚΑΕ 5323, Φορέα 29, Ειδικό Φορέα 110 και με αριθμό 
καταχώρισης α/α 11778 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο−
λών Πληρωμής.

6. Την υπ’ αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2105) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».

7. Την υπ’ αριθ. 1375/04.04.2014 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

8. Την υπ’ αριθ. 6320/19.03.2014 σύμφωνη γνώμη της 
EYE ΠΑΑ.

9. Την με αριθ. 42190/08.04.2014 σύμφωνη γνώμη του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης για τις γεωργοπεριβαλλρντικές ενισχύσεις έτους 
2014 προκαλείται δαπάνη ύψους 122.922.224,00 ευρώ σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, που θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 5323 
του Φ. 29/110 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτους 2014, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος 
χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύ−
σεων του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007 − 2013 (ΠΑΑ) για το έτος 2014, και αφορά 
πληρωμές έτους εφαρμογής 2013 και εκκρεμότητες 
προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 
4 της παρούσας.

2. Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών 
ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:

α) την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέ−
τρων 2.1.4 και 2.1.6

β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή 
των μέτρων δαπανών.

Άρθρο 2
Πιστώσεις − Χρηματοδότηση − Πληρωμές

1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις γεωργοπεριβαλ−
λοντικές ενισχύσεις για τη προγραμματική περίοδο 2007 
− 2013 ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 1.294.407.969,9 
ευρώ. Αφορά δαπάνη ύψους 1.174.513.548,7 ευρώ για τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορι−
σμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 36 της αριθ. 079833/2011 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β΄2366) και δαπάνη ύψους 119.894.421,2 ευρώ για 
τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
των δράσεων 1.4 και 2.3, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
άρθρο 23 της αριθ. 12194/2011 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄ 2624), του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής».

Για το έτος 2014, εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 
122.922.224,00 ευρώ.

2. Στις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δι−
καιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά κοινοτι−
κής συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε 
χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.

3. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των γε−
ωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

4. Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ−
μογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποί−
ος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Φ. 29/110 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτι−
κής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό 
αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τρά−
πεζας της Ελλάδας.

6. Οι δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαι−
ούχων ανέρχονται για το έτος 2014 (πληρωμές έτους 
2013 και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών εφαρμογής) 
στο ποσό των 122.307.613,00 ευρώ.

Άρθρο 3
Δαπάνες εφαρμογής

1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή 
των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους 2014 
καλύπτονται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπο−
λογισμό.

2. Από το ποσό των 122.922.224,00 ευρώ εγκρίνεται 
πίστωση ύψους έως 614.611,00 ευρώ που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό 5%ο. Το ποσοστό αυτό και η αντίστοιχη 
πίστωση καταμερίζεται ως εξής:

− ποσοστό 2‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 
245.844,00 ευρώ, θα μεταφερθεί από τον ΚΑΕ 5323 στον 
ΚΑΕ 2212 του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κάλυψη αναγκών επι−
τόπιων ελέγχων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και 
εποπτείας) καθώς και για την ανάπτυξη μηχανογραφι−
κών εφαρμογών που θα συνδέονται με το Μέτρο 2.1.4 
Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του ΠΑΑ 2007−2013,
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− ποσοστό 3‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 
368.767,00 ευρώ, για την υλοποίηση των Γεωργοπε−
ριβαλλοντικών Ενισχύσεων, θα κατανεμηθεί ως εξής:

α) Για την κάλυψη των εξόδων των Περιφερειών και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων των οικείων Περιφερειών 
του Νόμου 3852/2010, ποσό έως 344.767,00 ευρώ, το 
οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.

Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται με ισόποση διάθεση 
πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Α.Ε. 5323, 
Φ.29/110 (μέσω του ΚΑΕ 5387) στους προϋπολογισμούς 
των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010.

β) Για την κάλυψη εξόδων της Διεύθυνσης Χωροτα−
ξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό έως 11.000,00 
ευρώ, το οποίο αφορά:

αα) προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού 
γραφείου, συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, 
ποσού έως 6.000,00 ευρώ

ββ) αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού, ποσού έως 
5.000,00 ευρώ.

γ) Για την κάλυψη εξόδων της Διεύθυνσης Πληροφορι−
κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τη μηχανογράφηση των γεωργοπεριβαλλοντικών 
μέτρων του ΠΑΑ, ποσό έως 3.000,00 ευρώ.

δ) Για την κάλυψη εξάδων της Διεύθυνσης Εισρο−
ών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κέντρων Γενετικής 
Βελτίωσης, ποσό έως 10.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά 
αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.

Άρθρο 4

Χρηματοδοτούμενα μέτρα και δράσεις του Καν. (ΕΚ) 
1698/2005

Μέτρο: 2.1.4 ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Δράσεις ΚΑ ΠΑΑ

Βιολογική γεωργία 214/1.1
Βιολογική κτηνοτροφία 214/1.2
Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας 214/1.3
Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε 
καπνοπαραγωγικές περιοχές 214/1.4

Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά 
περιοχών 214/2.1

Προστασία υγροτοπικών συστημάτων 214/2.2
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη 
παραγωγή καπνού 214/2.3

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη 
παραγωγή σακχαρότευτλων 214/2.3 Β

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυ−
λών αγροτικών ζώων 214/3.1

Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που 
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση 214/3.2

Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την 
προστασία της άγριας ζωής 214/3.3

Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης 
γεωργικών γαιών 214/3.6

Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα
Άμφισσας 214/4.1

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον 
αμπελώνα Ν. Θήρας 214/4.2

Μέτρο: 2.1.6 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δράση ΚΑ ΠΑΑ
Αποκατάσταση αναβαθμίδων 216/2.2

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   

 F
Αριθ. 15642 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτε−
ρινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, 
των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού − 
Βουραϊκού .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συντα−

ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμολόγιο −
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2012 − 2015» με τις τροποποιήσεις αυτού.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ( Α΄85).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωρο−
ταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε 
από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντε−
λεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (Α΄ 197).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

5. Την υπ’ αριθ. 45719/3−11−2005 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και 
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Χελμού − Βουραϊ−
κού» (Β΄ 1604/2005).

6. Το υπ’ αριθ. 235/20−3−2014 έγγραφο του Φορέα Δι−
αχείρισης Χελμού − Βουραϊκού.

7. Τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 1 της 20237/
14−4−2014 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμμα−
τείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευ−
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θύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων 
και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 956).

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2014, προβλέ−
πεται να ανέλθει στο ποσό των 3.000 ευρώ περίπου, 
για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση δαπάνης 
μισθοδοσίας, έτους 2014 και είναι σε βάρος του έργου 
«Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του 
Εθνικού Πάρκου Χελμού − Βουραϊκού» που χρηματοδο−
τείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των υπαλλήλων του 
Φορέα Διαχείρισης Χελμού − Βουραϊκού για το έτος 2014.

Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φο−
ρέα Διαχείρισης Χελμού − Βουραϊκού, για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 31−12−2014, προς συμπλήρωση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είναι:

Διεύθυνση Αριθμός 
Υπαλλήλων

ΩΡΕΣ προς
συμπλήρωση της

υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας
εργασίας ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ
Πρόγραμμα
επόπτευσης
φύλαξης

6 544

Πρόγραμμα
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
παραμέτρων

4
240

Πρόγραμμα
ενημέρωσης
ευαισθητοποίησης

2 80

ΣΥΝΟΛΟ (για το
έτος 2014) 12 864

Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φο−
ρέα Διαχείρισης Χελμού − Βουραϊκού, για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 31−12−2014, πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας (καθ’ υπέρβαση) για 
κάθε υπάλληλο το μήνα είναι:

Διεύθυνση Αριθμός 
Υπαλλήλων

ΩΡΕΣ πέραν των
συμβατικών

ωρών εργασίας
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Πρόγραμμα
επόπτευσης
φύλαξης

6 90

Πρόγραμμα
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
παραμέτρων

4 90

Πρόγραμμα
ενημέρωσης
ευαισθητοποίησης

2 30

ΣΥΝΟΛΟ (για το 
έτος 2014) 12 210

Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται για 
τους παρακάτω λόγους:

1) Πρόγραμμα επόπτευσης φύλαξης
Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί καθημερινά πε−

ριπολίες στην προστατευόμενη περιοχή προκει−
μένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παράνομες 
δραστηριότητες. Οι περιπολίες χρειάζεται να δι−
ενεργούνται και τα Σαββατοκύριακα εφόσον έχει 
παρατηρηθεί ότι μεγάλος αριθμός παράνομων πε−
ριστατικών λαμβάνει χώρα Σαββατοκύριακα ή αρ−
γίες. Επιπρόσθετα, σε ειδικές περιπτώσεις οπότε 
και υπάρχουν ειδικές απαγορεύσεις (απαγορεύσεις 
κυνηγιού, υλοτομίας) απαιτείται η απασχόληση του 
προσωπικού πέραν των συμβατικών ωρών εργασίας, 
καθώς και νυκτερινές περιπολίες, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο.

2) Πρόγραμμα παρακολούθησης.
Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί πρόγραμμα παρα−

κολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο πλαίσιο 
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 92/43 και 79/409 
της Ε.Ε.. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υλοποί−
ηση του προγράμματος απαιτεί συνεχόμενες ημέρες 
παρουσίας στο πεδίο, υπάρχει πιθανότητα να υπάρ−
ξει ανάγκη απασχόλησης του προσωπικού πέραν των 
συμβατικών ωρών εργασίας, καθώς και απασχόλησης 
σε Σαββατοκύριακα και νυκτερινές περιπολίες, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο.

3) Πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί πρόγραμμα ενημέ−

ρωσης − ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του οποίου 
ξεναγεί ομάδες επισκεπτών (κυρίως μαθητές) στην προ−
στατευόμενη περιοχή. Πολλές φορές οι ομάδες επι−
θυμούν ξεναγήσεις εκτός εργάσιμων ημερών. Επίσης, 
υλοποιεί παρουσίαση της Προστατευόμενης Περιοχής, 
και του Φορέα Διαχείρισης στην Έκθεση του Κέντρου 
Πληροφόρησης, η οποία δύναται να πραγματοποιείται 
και τα Σαββατοκύριακα. Τέλος, στα πλαίσια του έργου 
«Ενέργειες ενημέρωσης − ευαισθητοποίησης», κατά τις 
ημέρες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, σύμφω−
να με τη σύμβαση με τον Ανάδοχο, καθώς και κατά 
τη διάρκεια προετοιμασίας των εκδηλώσεων, δύναται 
να απασχοληθεί το προσωπικό πέραν των συμβατικών 
ωρών εργασίας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
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