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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2/55378/0026 (1)
 Καθορισμός ποσοστού των ετήσιων διαθεσίμων του 

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (Τ.Α.Π.) που αποδίδε−
ται, στον κρατικό προϋπολογισμό και ρύθμιση σχε−
τικών θεμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 9α του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθμί−
σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση» (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο παρ. 3 της από 30 Απριλίου 2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 103) που κυρώ−
θηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (Α΄ 180).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού» (Α΄ 146).

3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

5. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την πληρω−
μή δαπανών του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε σε 40% το ποσοστό των ετήσιων χρη−
ματικών διαθεσίμων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων 
που αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο, στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό και διατίθεται για την πληρωμή δαπανών 
του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα των δαπα−
νών που αφορούν έργα και εργασίες, δραστηριότητες, 
προμήθειες και λειτουργικές ανάγκες.

2. Ορίζουμε τη διαδικασία για την απόδοση του ανωτέ−
ρω πόρου στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως ακολούθως:

α. Μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ετή−
σιου Απολογισμού εσόδων και εξόδων και του Ισολογι−
σμού της χρηματικής διαχείρισης του ΤΑΠ, υπολογίζεται 
από τη Δ/νση Οικονομικού του Ταμείου το ποσό του 
ταμειακού υπολοίπου που αποδίδεται, κατά το επόμε−
νο της διαχειριστικής περιόδου αναφοράς έτος, στον 
κρατικό προϋπολογισμό.

β. Το αποδιδόμενο ποσό κατατίθεται εντός μηνός από 
την έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Τα−
μείου στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
εισάγεται ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπο−
λογισμό υπό Κ.Α. Εσόδου 3112 «Απολήψεις από ν.π.δ.δ., 
ο.τ.α, οργανισμούς κ.λπ.»

γ. Κατά τον υπολογισμό του αποδιδόμενου κατά τα 
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ανωτέρω ποσού στον κρατικό προϋπολογισμό και ει−
δικότερα κατά τον προσδιορισμό των διαθεσίμων του 
ΤΑΠ δε λαμβάνονται υπόψη οι πόροι του Ταμείου που 
προέρχονται από επιχορηγήσεις, από τη συμμετοχή 
του Ταμείου σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος προερχό−
μενος από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία αναπτυξια−
κής πολιτιστικής ενίσχυσης, (περ. ββ, του άρθρου 8 του 
ν. 736/77), που δεν απορροφήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της διαχειριστικής περιόδου.

3. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού εγγράφονται σε ύψος κατά τις κείμενες 
διατάξεις, αντίστοιχες με τα αποδιδόμενα έσοδα πιστώ−
σεις υπό Ειδικό Φορέα 21−110 και οικείους Κ.Α.Ε., για την 
πληρωμή, των προαναφερομένων δαπανών του τομέα 
πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και ειδικότερα των Υπηρεσιών των άρ−
θρων 1, 2 παρ. 2γ, 7 και 43 του π.δ. 191/2003.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και κατά 
τον υπολογισμό του προς απόδοση μέρους των διαθε−
σίμων του ΤΑΠ στο Κρατικό Προϋπολογισμό δεν λαμβά−
νεται υπόψη το ανεκτέλεστο μέρος των αναληφθεισών 
εντός του οικονομικού έτους 2013 υποχρεώσεων για 
την πληρωμή: α) αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων και 
β) αποζημιώσεων για την παρασχεθείσα εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές, εργασία πέραν του 
πενθημέρου και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για το φυλα−
κτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των 
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έκδοση της 
και αφορά στα χρηματικά διαθέσιμα του ΤΑΠ διαχειρι−
στικής περιόδου 1/1/2013 − 31/12/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. 1090 (2)
Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσί−

ου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 
από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 

7 του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄) «Ενιαίος 

Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί−
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 17, 61, 62 και 64 του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.λπ.», όπως αντι−
καταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 17, 18 και 38 
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄), άρθρο 50 του Ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ 66/Α΄) και το άρθρο 2 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 127 και 
128 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄).

4. Την υπ’ αριθ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 (ΦΕΚ 785/Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.

5. Την υπ’ αριθ. 2/36820/0023Β/09−04−2013 (ΦΕΚ 857/Β΄) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κί−
νηση διακριτού λογαριασμού No 2009141111 με τίτλο 
«Ε.Δ. Εισπράξεις και πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
του Δημοσίου Χρέους» που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε.

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄).

7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α΄).

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

9. Την υπ’ αριθ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους λογαριασμούς της Κεντρικής Διοί−
κησης που τηρούνται σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα 
που δύναται να κινεί ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ στο όνομα και για 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί που τηρούνται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Ε.
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α/α Λογαριασμός IBAN Περιγραφή
1 2003130 GR2901000230000000002003130 Χρεολύσια Δανείων Ε.Δ.
2 2003140 GR5001000230000000002003140 Τόκοι − Προμήθειες Δανείων Ε.Δ.
3 200533 GR1001000230000000000200533 Τόκοι Συναλλαγματικών Διαθεσίμων
4 200534 GR8001000230000000000020534 Τόκοι Διαθεσίμων σε Ευρώ
5 200610 GR6501000230000000000200610 Εισπράξεις από Δανεισμό Ε.Δ.

6 200657 GR5701000230000000000200657 Λοιπές Εισπράξεις Εκτός Τακτικού 
Προϋπολογισμού

7 200658 GR3001000230000000000200658 Ε.Δ Έσοδα Δανείων από Ταμειακή Διευκόλυνση 
Εξωτερικού

8 200659 GR0301000230000000000200659 Ε.Δ. Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης
9 200660 GR7301000230000000000200660 Ε.Δ. Δάνεια από Δ.Ν.Τ.

10 200661 GR4601000230000000000200661 Ε.Δ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας

11 200548 GR9001000230000000000200548 Λοιπά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

12 2009141111 GR6601000230000002009141111 Ε.Δ. Εισπράξεις και Πληρωμές για την 
Εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους

13 2014151520 GR7301000230000002014151520 Ε.Δ. Καταθέσεις Ποσών από το Πρόγραμμα 
Οικονομικής Στήριξης της Ελλάδος

14 7380133140 GR4201000130000007380133140 Ε.Δ. Προϊόν Δανείων σε U.S.D. από Δ. Ν. Τ.
15 7378133597 GR2501000130000007378133597 Ε.Δ. Προϊόν Δανείων σε J.P.Y. από Δ. Ν. Τ.
16 7379133586 GR7801000130000007379133586 Ε.Δ. Προϊόν Δανείων σε G.B.P. Από Δ. Ν. Τ.
17 7377141134 GR8201000130000007377141134 Ε.Δ. Εισπράξεις Πληρωμές σε XDR από Δ.Ν.Τ
18 2010141144 GR9501000230000002010141144 ΤτΕ − Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών
19 2010141150 GR3001000230000002010141150 ΤτΕ − Εντολοδόχος Πληρωμών Ομολογιών»

20 2340008 GR1301000230000000002340008 Λογαριασμός Διαχείρισης Εντόκων 
Γραμματίων Ε.Δ.

21 2343713 GR8201000230000000002343713 Ε.Δ. Διαφορές Εξυπηρέτησης σε Ευρώ Τίτλων
22 200543 GR3101000230000000000200543 Μεταφορά από Διάφορους Λογαριασμούς

23 2343788 GR9401000230000000002343788 Ε.Δ.−Λογαριασμός Τελών Διαδρομής 
που Αποδίδονται απο το Eurocontrol

24 2343796 GR7201000230000000002343796 Ε.Δ.−Προϊόν από τη Μεταβίβαση Μελλοντικών 
Εσόδων του Ε.Δ. από το Eurocontrol

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F

    Αριθμ. 509/0056 (3)
*Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 385/0056/28−05−2014 (ΦΕΚ 

319/ΥΟΔΔ/04−06−2014) απόφασης «Σύσταση και Συ−
γκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ−
χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛ−
ΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ 
ΕΕΣ Ελλάδα− Κύπρος.»

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Την υπ’ αριθμ. 385/0056/28−05−2014 (ΦΕΚ 319/ΥΟΔΔ/ 
04−06−2014) απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Ομά−

δας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε 
Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Κύπρος.»

3. Την ανάγκη διαφοροποίησης του προγραμματισμού 
του συγκεκριμένου ελέγχου. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, η οποία να 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 385/0056/28−05−2014 (ΦΕΚ 
319/ΥΟΔΔ/04−06−2014) απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση 
Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε 
Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Κύπρος» ως εξής:

1. Το στοιχείο 11 του προοιμίου της ανωτέρω απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής:
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«11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 291,48€ για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄)».

2. Η παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης αντικα−
θίσταται ως εξής:

«1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο 
υποέργο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (κωδ. 1) της 
Πράξης «Ανάδειξη της χειροτεχνίας ως ιδιαιτέρου πο−
λιτιστικού και οικονομικού πόρου μειονεκτουσών πε−
ριοχών της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας − Κύπρου 
στο πλαίσιο επιλεγμένων αγροτουριστικών διαδρομών» 
(κωδ. 901042) (Δικαιούχος: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙ−
ΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, 
του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Κύπρος».

3. Η παράγραφος 3 της ανωτέρω απόφασης αντικα−
θίσταται ως εξής:

«3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− Στις 23/06/2014 θα πραγματοποιηθεί η αναχώρηση 

της ελεγκτικής ομάδας από την Αθήνα για τη Χίο.
− Από 24/06/2014 έως 26/06/2014 θα διενεργηθεί έλεγ−

χος στην έδρα του Επικεφαλής Εταίρου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟ−
ΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕ Χίου)» για τον έλεγχο της διαδικασίας 
ένταξης της Πράξης «Ανάδειξη της χειροτεχνίας ως ιδιαι−
τέρου πολιτιστικού και οικονομικού πόρου μειονεκτούσαν 
περιοχών της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας − Κύπρου 
στο πλαίσιο επιλεγμένων αγροτουριστικών διαδρομών» 
(κωδ. ΟΠΣ 901042) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς 
και τον έλεγχο του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 
του υποέργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (κωδ. 1).

− Στις 26/06/2014 που είναι και ημέρα ελέγχου θα 
πραγματοποιηθεί η επιστροφή της ελεγκτικής ομάδας 
από τη Χίο στην Αθήνα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 394/ΥΟΔΔ/10−7−2014.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
    Αριθμ. 992/0051 (4)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα 
του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ και ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΕΤΠΑ, στο πλαί−
σιο του ΕΣΠΑ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του 
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους, εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728.70 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ −Υποπρόγραμμα Β΄). 

12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 587/19−02−2014 συνε−
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην υπ’ αρ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΔΡΟΜΟΣ ΓΑΖΙ − ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ. ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΕΣΣΑ −ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΟΜΒΟΥΣ ΚΑΝΤΡΗ ΚΑΙ ΚΟΡΦΕΣ − ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΚΑΤΑΣ−
ΚΕΥΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΓΑΖΙ ΕΩΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» (κωδ. 5) της Πράξης «ΔΡΟ−
ΜΟΣ ΓΑΖΙ − ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ» (κωδ. 277649) (Δικαιούχος: 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & 
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.
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2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 

623705, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.

− ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 
548042, προϊστάμενος της Δ/νσης Επιστημονικής Επο−
πτείας της Βουλής των Ελλήνων, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 
ως μέλος.

− ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 044544, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμμα−
τισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
1. Στις 13/07/2014 μετάβαση της ελεγκτικής ομάδας 

στο Ηράκλειο Κρήτης
2. Στις 14/07/2014 έλεγχος στην Ενδιάμεση Διαχειρι−

στική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
3. Στις 15/07/2014 και 16/07/2014 έλεγχος στην Δ/νση 

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλεί−
ου Κρήτης

4. Στις 17/07/2014 έλεγχος στο Φυσικό Αντικείμενο
5. Στις 18/07/2014 έλεγχος στο Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης και επιστροφή της 
ελεγκτικής ομάδας στην Αθήνα

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 392/ΥΟΔΔ/10−7−2014.

  Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
    Αριθμ. Φ. 473/63/928852/Σ. 2851 (5)

Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ: 26/09.02.07, τ. Α΄).
β. Το υπ’ αριθμ. Φ. 470/5/133247/Σ. 98/17.01.2014/Α΄ΣΔΥΣ/

ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
9/07.05.2014).

δ. Την υπ’ αριθμ. 252375/26.07.2013 απόφαση ΥΕΘΑ 
«Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυ−
νας» (ΦΕΚ: 1971/τ. Β΄/13.08.2013), αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο 
Μόνιμο Υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΣΕΤΤΗΛ Ματζινό 
Παναγιώτη του Δημητρίου (AM: 21758), με βαθμό Γ΄ και 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Χημικών Μηχανικών, της δυνάμε−
ως του 308 ΠΕΒ διότι, μη φειδόμενος χρόνου τόσο στην 
υπηρεσία όσο και εκτός αυτής, προέβη στην επίτευξη 
της εξεύρεσης βέλτιστης και οικονομικότερης λύσης 
για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής ασπίδας 
προστασίας χειριστή πυροβόλου 0,50¨ από βλήματα 
7,62mm και 0,50¨ (12,7mm) στον πυργίσκο του ΤΟΜΠ 
Μ113, μαζί με το προσωπικό του Μηχανουργείου. Με 
τις ενέργειες τους το κόστος κατασκευής της ασπίδας 
προστασίας ανέρχεται σε 600€. Καθώς η αγορά από 
το εξωτερικό έτοιμης ασπίδας είναι 4750€ προέκυψε 
οικονομικό όφελος για την υπηρεσία ύψους 4150€.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/
ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με 
το άρθρο 62 παρ. 2 του Ν. 3528/07 και στη συνέχεια 
να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες−Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ.60934 (6)
Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιω−

τικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή 
κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ. 6 εδάφιο β΄ ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 

41/Α΄).
β. του άρθρου 20 του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α΄). 
γ. του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4238/2013 (ΦΕΚ 38/Α΄).
δ. του άρθρου 26 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄).
ε. του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
στ. του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ζ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

η. του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. του Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73Α) όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 264/1996 (ΦΕΚ 191Α).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ.114191/17−9−2010 (ΦΕΚ 
1579/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π.οικ. 129971/19−10−2010 (ΦΕΚ 1736/Β΄) όμοια.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προβληματικές και άγονες περιοχές

1. Χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές 
λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών 
και οικονομικών τους συνθηκών, και οι παρακάτω νομοί 
των Περιφερειών της χώρας ή οι κατά νομό, πόλεις ή 
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κωμοπόλεις, όπου εδρεύουν νοσοκομεία, νοσοκομεία−
κέντρα υγείας ή κέντρα υγείας:

• Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Μύτικας, Κατούνα, Βόνι−
τσα, Θέρμο, Χαλκιόπουλοι, Άνω Χώρα

• Νομός Αττικής−Νήσων: Κύθηρα, Αίγινα, Γαλατάς
• Νομός Αρκαδίας
• Νομός Άρτας: Άνω Καλεντίνη, Άγναντα, Βουλγαρέλι
• Νομός Αχαΐας: Ερυμάνθεια, Καλάβρυτα, Κλειτορία
• Νομός Βοιωτίας: Δίστομο, Αλίαρτος
• Νομός Γρεβενών
• Νομός Δράμας
• Νομός Δωδεκανήσου
• Νομός Έβρου: Διδυμότειχο, Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, 

Σουφλί 
• Νομός Εύβοιας: Αλιβέρι, Μαντούδι, Κύμη, Σκύρος, 

Ιστιαία, Κάρυστος
• Νομός: Ευρυτανίας
• Νομός Ηλείας: Γαστούνη, Σιμόπουλο, Βάρδα, Ανδρί−

τσαινα, Κρέστενα
• Νομός Ηρακλείου: Άνω Βιάννος, Χάρακας
• Νομός Ζακύνθου
• Νομός Θεσπρωτίας
• Νομός Ιωαννίνων: Πράμαντα, Βουτσαράς, Δελβινάκι, 

Μέτσοβο, Δερβίζιανα, Κόνιτσα
• Νομός Καρδίτσας: Μουζάκι
• Νομός Καβάλας: Πρίνος
• Νομός Καστοριάς
• Νομός Κέρκυρας
• Νομός Κεφαλληνίας
• Νομός Κιλκίς: Γουμένισσα
• Νομός Κοζάνης: Σέρβια, Σιάτιστα
• Νομός Κορινθίας: Γκούρα, Νεμέα
• Νομός Κυκλάδων
• Νομός Λακωνίας
• Νομός Λασιθίου: Ιεράπετρα, Σητεία, Τζερμιάδες
• Νομός Λέσβου
• Νομός Λευκάδας
• Νομός Μαγνησίας: Ζαγορά, Αργαλαστή, Σκιάθος, 

Σκόπελος
• Νομός Μεσσηνίας: Αγ. Νικόλαος, Γαργαλιάνοι
• Νομός Ξάνθης
• Νομός Πέλλας: Αριδαία
• Νομός Πιερίας: Αιγίνιο
• Νομός Πρέβεζας: Καναλάκι, Θεσπρωτικό
• Νομός Ρεθύμνου: Αγία Φωτεινή, Ανώγεια, Σπήλι, Πέ−

ραμα
• Νομός Ροδόπης
• Νομός Σερρών
• Νομός Σάμου
• Νομός Τρικάλων: Καλαμπάκα
• Νομός Φθιώτιδας: Μακρακώμη, Δομοκός, Αμφίκλεια
• Νομός Φλώρινας
• Νομός Φωκίδας: Λιδωρίκι
• Νομός Χανίων: Βάμος, Κάντανος
• Νομός Χαλκιδικής: Παλαιοχώρι, Αγ. Νικόλαος
• Νομός Χίου
2. Ο χαρακτήρας ως άγονης και προβληματικής κατά 

την προηγούμενη παράγραφο, πόλης ή κωμόπολης που 
είναι έδρα Κέντρου Υγείας επεκτείνεται αντίστοιχα και:

α. για την πόλη ή κωμόπολη ή χωριό που είναι έδρα 
Περιφερειακού Ιατρείου 24ωρης ετοιμότητας ή Πολυ−
δύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, που υπάγεται στο 
Κέντρο Υγείας.

β. για την πόλη, κωμόπολη ή χωριό που είναι έδρα 
Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου σε φυλακές της χώρας 
και είναι αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Νοσοκομεί−
ου, σύμφωνα με την Υ4α/οικ. 10169/1996 (ΦΕΚ 877/Β΄) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκ/σης, Οικονομικών, Υγείας και Πρό−
νοιας και Δικαιοσύνης. 

Άρθρο 2
Κίνητρα

1. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών 
ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται στις περιοχές του άρ−
θρου 1 της παρούσας, μπορεί να ορίζεται έως και τρία 
(3) έτη, με την προϋπόθεση ότι στον προϋπολογισμό 
των νοσοκομείων ή των Υγειονομικών Περιφερειών, θα 
έχει προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση.

2. Όταν ένας εκ των συζύγων τοποθετείται ως επι−
κουρικός ιατρός στις παραπάνω περιοχές, ο άλλος δι−
καιούται να τοποθετηθεί σε θέση επικουρικού ιατρού 
της ειδικότητάς του, κατά προτεραιότητα και κατά 
παρέκκλιση του καταλόγου, εφόσον αυτή προκηρυχθεί. 

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθούν περισ−
σότερες αιτήσεις για την ίδια θέση, προηγείται ο ια−
τρός με προϋπηρεσία σε θέση επικουρικού γιατρού σε 
νοσοκομείο του Α΄ Καταλόγου της Υ10α/Γ.Π. οικ.114191/
17−9−2010 (ΦΕΚ 1579/Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως συμπληρώθηκε με 
την Υ10α/Γ.Π.οικ. 129971/19−10−2010 (ΦΕΚ 1736/Β΄) όμοια, 
και σε περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας, προηγείται 
ο ιατρός που έχει εγγραφεί πρώτος στον κατάλογο 
των επικουρικών. 

3. Η προϋπηρεσία επικουρικού ιατρού στις περιοχές 
του άρθρου 1 της παρούσης υπολογίζεται εις διπλούν σε 
σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία, 
για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

4. Οι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που τοπο−
θετούνται στις ανωτέρω περιοχές, και είναι τακτικοί 
υπάλληλοι και υπάλληλοι ΙΔΑΧ δημοσίων υπηρεσιών 
και Ν.Π.Δ.Δ. που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς 
θέσεις, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά παρέκκλιση 
των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσίες του στενού 
δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτω−
ση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί 
ο/η σύζυγός τους.

5. Γιατροί οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κα−
τάλογο των επικουρικών δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό 
έτος της ηλικίας τους, αλλά έχει παρέλθει η επταετία 
από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητάς 
τους, μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμένουν στον 
κατάλογο και να τοποθετούνται αποκλειστικά στις πε−
ριοχές του άρθρου 1 της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 622/89705 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 262385/21.4.2010 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 509, τ. Β΄) σχετικά με την 
«Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλε−
ση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 
1698/05 του Συμβουλίου».  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Για την ορ−

γάνωση των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευ−
ρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280). 

β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποι−
ήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
«ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 

δ. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/198, «Σύ−
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Α΄ 200)», όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του 
Ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του 
Ν. 3147/2003 (Α΄ 135). 

ε. Του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

στ. Του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων 
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις» (Α΄ 8).

ζ. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών 
υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

η. Την υπ’ αριθμ. 262385/21.4.2010 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 509, τ. Β΄) σχετικά με την «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβου−
λίου».

2. Tους Κανονισμούς:
α. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση 

κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης 
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς για την τροποποίηση των 
Kανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, 
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».

β. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου «για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)».

γ. (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου «σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

δ. (EE)1310/2013 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μετα−
βατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονι−
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την 
κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους 
κατά το έτος 2014».

3. Την από 17−3−2014 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα−
κτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμό 
262385/21.4.2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 509, 
τ. Β΄) σχετικά με την «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και 
του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» σε εκτέλεση 
του Κανονισμού (ΕE) 1310/2013 του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εξής:

Α. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 3 της με 
αριθμό 262385/21.4.2010 Κ.Υ.Α. αναριθμείται σε 15 και 
κατόπιν αυτής προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

«16. Να μην απορρίπτει απευθείας στα υπόγεια ύδατα 
και στο έδαφος τις επικίνδυνες ουσίες που παρατί−
θενται στο παράρτημα της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ, όπως 
εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ 26857/553 ΦΕΚ 196 Β΄/1988. 
Για την πρόληψη της έμμεσης ρύπανσης από τις ουσίες 
αυτές, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 17−22.

17. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των λιπασμάτων 
και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων όπως αναγράφονται 
στις ετικέτες των σκευασμάτων ή/και σύμφωνα με τα 
προγράμματα λίπανσης που εκπονούνται από τις αρ−
μόδιες κατά τόπους υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγεται 
η ρύπανση των υπογείων υδάτων. 

18. Να τηρεί ημερολόγιο σχετικών εργασιών και πα−
ραστατικά αγοράς για τη χρήση λιπασμάτων και φυ−
τοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία προσκομίζει 
στις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές, όταν ζη−
τηθούν. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί 
κοπριά και, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης 
τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προ−
έλευση αυτής.

19. Να πραγματοποιεί την έκπλυση των ψεκαστικών 
μηχανημάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων 
από γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή. 

20. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων 
των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για τη δια−
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σφάλιση της αναγκαίας παροχετευτικότητας, με μηχα−
νικά και όχι με χημικά μέσα. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 
η χρήση των εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό χημικών 
σκευασμάτων, εφόσον αναγράφεται στην ετικέτα τους. 

21. Να καθορίσει στην εκμετάλλευσή του και να ση−
μάνει ευκρινώς χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής 
απορριμμάτων, όπου εξασφαλίζεται η συγκέντρωση 
όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών 
των αγροχημικών. 

22. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκα−
ταστάσεις σε καλή κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η 
διαφυγή ρυπαντών προς το περιβάλλον.»

Β. Οι παράγραφοι 6 έως και 14 του άρθρου 4 αντικα−
θίστανται ως εξής:

«6. Σε περίπτωση που ο γεωργός προτίθεται να χρησι−
μοποιήσει ιλύ από αστικά απόβλητα για τη λίπανση του 
εδάφους, οφείλει να προβεί σε ενέργειες αδειοδότησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 της 
αριθμ. 80568/4225/91 ΚΥΑ (Β΄ 641). 

7. Κατά τη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να 
εξασφαλίζει τη μείωση της ρύπανσης των νερών από 
νιτρικά. Για το λόγο αυτό τα στερεά απόβλητα που 
προκύπτουν μετά από το διαχωρισμό υγρών−στερεών 
οδηγούνται σε κοπροσωρό χωρητικότητας τόσης ώστε 
να εξασφαλίζεται ο χρόνος παραμονής τους για 90−180 
ημέρες συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που πα−
ραμένουν στο στάβλο. Σε περίπτωση που τα απόβλητα 
διατηρούνται σε υγρή μορφή σε υποδαπέδια κανάλια θα 
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει δυνα−
τότητα συγκράτησής τους για επαρκή χρονική περίοδο 
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή κατά την οποία 
το έδαφος είναι σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή όταν 
είναι παγωμένο ή καλυμμένο με χιόνι. Οι χρόνοι αυτοί 
μπορούν να τροποποιούνται εφόσον κατά το χειρισμό 
των αποβλήτων εφαρμόζονται και άλλες πρόσθετες 
τεχνικές που να δικαιολογούν τη μείωση των όγκων 
αποθήκευσης. 

8. Η ποσότητα κοπριάς που προστίθεται κάθε χρόνο 
στο έδαφος, είτε από ανθρώπους είτε από τα ίδια τα 
ζώα, να μην περιέχει άζωτο πάνω από 170 χλγ/εκτάριο.

9. Να μην εναποθέτει υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα σε 
ζώνη πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων από επιφανειακά 
νερά και 50 μέτρων από πηγές, πηγάδια ή γεωτρήσεις 
που χρησιμοποιούνται για ύδρευση. 

10. Να αποφεύγει τη διάθεση υγρών αποβλήτων καθώς 
και την εφαρμογή οργανικής κοπριάς σε εκτάσεις με 
κλίση μεγαλύτερη του 8%.»

Γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Να χρησιμοποιεί ορθά τα φυτοπροστατευτικά προ−
ϊόντα. Η ορθή χρήση περιλαμβάνει:

α. την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής 
φυτοπροστασίας, πρακτική κατά την οποία η επέμβαση 
με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε συ−
γκεκριμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα, σύμφωνα με τους 
όρους της εγκεκριμένης χρήσης, επιλέγεται, υπολογί−
ζεται η δοσολογία και διευθετείται ο χρόνος επέμβα−
σης με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή 
αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσό−
τητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις 
δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο

β. την τήρηση των όρων της άδειας για διάθεση στην 
αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών, που θεσπί−
ζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές 
του διατάξεις, και καθορίζονται στη σήμανση.»

Άρθρο 2

Η παρούσα ισχύει για το έτος ενισχύσεων 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014
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