Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2008.08.11 10:18:06
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

20699

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1441

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Ιουλίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 192837/296/23.8.2002 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων. .........................................................................................................
Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των στοιχεί−
ων των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής υποστή−
ριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβο−
λής και έγκρισής τους. ..............................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Ε.Π.
Κ.Π. LEADER+, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 1222/6.5.2003, 4493/25.11.2003, 3824/1.9.2004
και 6291/8.11.2006 αποφάσεις. ..............................................
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120
ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλ−
λήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής για το 2008. ..
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κα−
θώς και κατά τις νυχτερινές ώρες κατά το Β΄ εξά−
μηνο έτους 2008 για το προσωπικό που υπηρετεί
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. ..............
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32224/908
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 192837/296/23.8.2002 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α), όπως

αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 32 του
ν.1836/1989 (ΦΕΚ 709/Α).
β) Των άρθρων 41, παρ. 1, και 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας 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» (ΦΕΚ 98/Α).
γ) Του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 192837/296/23.8.2002 (ΦΕΚ 1139/Β)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Απασχόλησης και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
3. Την υπ’ αριθμ. 31730/1.9.1988 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργα−
σίας «Επιδότηση επιχειρήσεων παραμεθόριων περιοχών
Δ΄ και Γ΄ του ν. 1262/1982» (ΦΕΚ 670/Β), όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων ανεργίας σε
περιοχές με έντονα προβλήματα υποαπασχόλησης,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 192837/296/23.8.2002 κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1139/Β΄) ως εξής:
1. Η επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας επιχειρήσε−
ων, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρα−
γράφου 1, ισχύει για τη χρονική περίοδο από 1.1.2008
έως και 31.12.2009.
2. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 192837/296/23.8.2002 κοινή υπουργική
απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμ. 31730/1.9.1988 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι−
κονομικών και Εργασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ, το ύψος της οποίας
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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Αριθμ. 31168/ΕΥΣΣΣΑΠ1751
(2)
Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των στοιχείων
των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης
της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και
έγκρισής τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
και ειδικότερα το άρθρο 19 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αυτού
(ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007).
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007).
4. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/14.1.2002).
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και την κατάργηση του υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1260/1999
Κανονισμού.
6. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1080/2006 Κανονισμό του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.7.2006
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και για την κατάργηση του υπ’ αριθμ. (ΕΚ). 1783/1999
Κανονισμού.
7. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1828/2006 Κανονισμό της Επιτρο−
πής της 8.12.2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με
την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1083/2006 Κανονισμού
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και του υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1080/2006 Κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
8. Την υπ’ αριθμ. 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ166/29.1.2008 (ΦΕΚ 333/
τ.Β΄/29.2.2008) τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της από−
φασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007
9. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 1389/28.3.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοι−
χείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της
Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των στοιχείων που περιλαμβάνονται
στα ετήσια προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήρι−
ξης της εφαρμογής, τη διαδικασία υποβολής και έγκρι−
σής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του ν.
3614/2007).
1. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού και ειδικότερα η Ειδική
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), η Ειδική Υπη−
ρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων (ΕΥΣ), η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ (ΕΥΟΠΣ),
καθώς και η Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Συνοχής, οι Δια−

χειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, η Διαχειριστική Αρχή του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Αλιεία, η Ειδική Υπηρεσία Αρχή
Πληρωμής−Αρχή Πιστοποίησης, η Επιτροπή Δημοσιονο−
μικού Ελέγχου − Αρχή Ελέγχου, η Ενδιάμεση Διαχειρι−
στική Αρχή Μεταφορών, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία−Πρόνοια ΚΠΣ
2000−2006, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός ΚΠΣ 2000−2006,
η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης
δράσεων ΕΚΤ του ΚΠΣ 2000−2006, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, οι
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών του άρ−
θρου 6, παρ.1 του ν. 3614/2007 και η Διεύθυνση Δημοσίων
Επενδύσεων του ΥΠ.ΟΙ.Ο. ασκούν καθήκοντα δικαιού−
χων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης και καταρτίζουν
και εκτελούν Ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής, το οποίο υποβάλλουν για
έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Αρμόδιες για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμ−
ματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής
είναι οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 της παρούσας
και η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι υπηρεσίες
της παραγράφου 1 μπορούν είτε να αναθέτουν οι ίδιες
ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής είτε
να μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα ανάθεσης τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής με απόφαση του αρμόδι−
ου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά
περίπτωση, σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή φορέα του
δημόσιου τομέα όπως κάθε φορά ορίζεται. Οι ενέργειες
αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος που
καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση.
3. Σε περίπτωση που η ενέργεια τεχνικής υποστήριξης
της εφαρμογής αποτελεί πράξη που συγχρηματοδοτεί−
ται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος ή του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης η αρμοδιότητα
της εκτέλεσης της πράξης μπορεί να εκχωρηθεί στο
δικαιούχο όπως ορίζεται στην απόφαση ένταξης της
πράξης. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση ένταξης λο−
γίζεται και ως απόφαση εκχώρησης της αρμοδιότητας
εκτέλεσης της ενέργειας.
4. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της
εφαρμογής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/
2002, όπως αναλόγως εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου.
19 παρ. 5, του ν. 3614/2007.
5. Τα ετήσια προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστή−
ριξης της εφαρμογής διακρίνονται σε Ετήσιο πρόγραμ−
μα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα
Α) και σε Ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτού−
μενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β).
6. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και ειδικότερα
η ΕΥΣΣΑΑΠ, η Ε.Υ.Σ, η ΕΥ.Θ.Υ, η ΕΥ.ΟΠΣ καθώς και η
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής − Αρχή Πιστοποίη−
σης (συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού
ενεργειών τεχνικής υποστήριξης των ετησίων ελέγχων
συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που το διέπουν), και η Επιτροπή
Δημοσιονομικού Ελέγχου−Αρχή Ελέγχου καταρτίζουν
και υποβάλλουν Ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνι−
κής υποστήριξης της εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία
Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξια−
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κών Προγραμμάτων, η οποία εισηγείται για την έγκριση
του στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του ΕΣΠΑ, η Δ.Α. του Προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Αλιεία
καταρτίζουν και υποβάλλουν Ετήσιο πρόγραμμα ενερ−
γειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής στην Ειδική
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία εισηγείται για
την έγκρισή του στον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών.
8. Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές της παραγρά−
φου 1 της παρούσας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία−Πρόνοια ΚΠΣ
2000−2006, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός ΚΠΣ 2000−2006
καταρτίζουν και υποβάλλουν ετήσιο πρόγραμμα ενερ−
γειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής στη Δι−
αχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος
στο πλαίσιο του οποίου ασκούν καθήκοντα Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης.
9. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθη−
σης δράσεων ΕΚΤ του ΚΠΣ 2000−2006 καταρτίζει και
υποβάλλει ετήσιο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων
ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής στις
Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
10. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή συνθέτει τα υπο−
βαλλόμενα σε αυτή ετήσια προγράμματα των ενεργειών
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής των παραγράφων
8 και 9 ανωτέρω, και τα υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία
Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξια−
κών Προγραμμάτων, η οποία εισηγείται για την έγκρισή
τους στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Τα ετήσια προγράμματα τεχνικής υποστήριξης
της εφαρμογής της παρούσας υπογράφονται από τον
αρμόδιο κατά περίπτωση Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα,
μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας
Υπηρεσίας.
12. Το ετήσιο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης της
εφαρμογής περιλαμβάνει τις ενέργειες που αναφέρο−
νται στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3614/2007, όπως εξειδι−
κεύονται στο άρθρο 2 του π.δ. 4/2002 και καλύπτονται
–σε ότι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος− από
τους Κωδικούς Θεμάτων Προτεραιότητας 85 και 86 του
Παραρτήματος ΙΙ του υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1828/2006 Κανονι−
σμού της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006.
13. Η διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, δύναται να ασκεί−
ται από τη Διαχειριστική Αρχή ή από Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3614/2007.
Ο ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης δύναται να
έπεται της έγκρισης του ετήσιου προγράμματος τεχνι−
κής υποστήριξης της εφαρμογής.
14. Το Ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής υποστή−
ριξης της εφαρμογής καταρτίζεται βάσει των επισυνα−
πτόμενων Πινάκων της παρούσας απόφασης.
15. Τα στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση για το
ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της
εφαρμογής διαχωρίζονται ως ακολούθως:
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15.1 Τα στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση για το
ετήσιο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής (Υποπρόγραμμα
Α΄) είναι τα ακόλουθα:
α) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του προγράμματος,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του επισυναπτόμενου στην
παρούσα πίνακα 1.
β) Συνοπτική αιτιολογική έκθεση σκοπιμότητας για
κάθε κατηγορία ενέργειας.
γ) Σε περίπτωση που η ενέργεια τεχνικής υποστή−
ριξης εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 1 παρ. 4−5 του π.δ. 4/2002, αναφέρεται η αρμόδια
υπηρεσία/φορέας, στον οποίο μεταβιβάζεται η σχετική
αρμοδιότητα.
15.2 Τα στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση για το
ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της
εφαρμογής χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους
(Υποπρόγραμμα Β΄) είναι τα ακόλουθα:
α) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του προγράμματος,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του επισυναπτόμενου στην
παρούσα πίνακα 2.
β) Συνοπτική αιτιολογική έκθεση σκοπιμότητας για
κάθε ενέργεια.
γ) Σε περίπτωση που η ενέργεια τεχνικής υποστή−
ριξης εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 1 παρ. 4−5 του π.δ. 4/2002, αναφέρεται η αρμόδια
υπηρεσία/φορέας, στον οποίο μεταβιβάζεται η σχετική
αρμοδιότητα.
16. Το ετήσιο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης της
εφαρμογής υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου
εκάστου έτους. Κατ’ εξαίρεση το ετήσιο πρόγραμμα
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής του έτους 2008
υποβάλλεται εντός του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος
έτους και αφορά ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της
εφαρμογής για το έτος 2008.
17. Το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής υποστή−
ριξης μπορεί να τροποποιείται εντός του ίδιου έτους
με αντίστοιχη διαδικασία. Στην περίπτωση που προβλέ−
πεται αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται η συνυ−
ποβολή απολογιστικών πινάκων πεπραγμένων έως το
χρόνο αίτησης για τροποποίηση για τις ενέργειες που
αιτείται η αύξηση.
18. Οι φορείς της παραγράφου 1 της παρούσας υπο−
βάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδια−
σμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
ένα μήνα μετά την λήξη κάθε εξαμήνου απολογιστικά
στοιχεία των ενεργειών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο
του ετήσιου εγκεκριμένου προγράμματος ενεργειών
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής για το εξάμηνο
που προηγήθηκε.
19. Μετά την έγκρισή του το ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών τεχνικής υποστήριξης αποστέλλεται προς
εφαρμογή στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 της πα−
ρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Αγορά Η/Υ & Περιφερειακών
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και μηχανές γραφείου και
λοιπός εξοπλισμός
Λογισμικό

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού &
λογισμικού

Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών

Α2

Α2.1

Β

Β1

Β2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων

Έξοδα δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 'Η FORA

Γ

Γ1

Γ8

Συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια Ε.Υ.Δ. / Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ.

Εκπαίδευση Δικαιούχων

Γ9.2

Γ10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0,00

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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Δεν συμπληρώνεται στον πίνακα. Θα υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΠΡ. Α

Εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Υ.Δ. / Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ.

Γ9.1

Γ9

Αξιολόγηση

Έλεγχοι

Β6.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Β6

Β6.2

Δημοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση

Β5

Β4

Β3.2

Β3.1

Β3

Α3

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Φ.Δ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ενδιάμεσοι φορείς
Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών
Δομών
Σύμβουλοι - Εμπειρογνώμονες

Εξοπλισμός Γραφείων (Επιλέξιμο μόνο για ΜΟΔ Α.Ε.)

Α1

Α2.2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α

Διαρθρωτικό Ταμείο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -->
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20703

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -->
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α1

Εξοπλισμός Γραφείων

Α2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Α2.1

Α3

Αγορά Η/Υ & Περιφερειακών
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και μηχανές γραφείου και
λοιπός εξοπλισμός
Λογισμικό

Α4

Έντυπα βιβλία κ.λ.π.

Α2.2

Β

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1

Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού &
λογισμικού

Β2

Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών

Β4

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Φ.Δ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ενδιάμεσοι φορείς
Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών
Δομών
Σύμβουλοι - Εμπειρογνώμονες

Β5

Δημοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση

Β3
Β3.1
Β3.2

Β6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Β6.1

Αξιολόγηση

Β6.2

Έλεγχοι

Γ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ1

Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων

Γ2

Μίσθωση

Γ3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Γ3.1

Επισκευές Συντηρήσεις

Γ3.2

Χρήση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών

Γ4

Υπηρεσίες καθαριότητας

Γ5

Δαπάνες σύνδεσης Διαδικτύου - συνδρομών κ.λ.π.

Γ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Γ6.1

Αναλώσιμα Γραφείου

Γ6.2

Είδη εστίασης

Γ7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γ7.1

Έξοδα
Έξοδα
Ε.Δ.Α.
Έξοδα

Γ7.2
Γ8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 'Η FORA

Γ9.1

Εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Υ.Δ. / Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ.

Γ9.2

Συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια Ε.Υ.Δ. / Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ.

Γ10

Εκπαίδευση Δικαιούχων

Γ11

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ.
Έξοδα μετακινήσεων εσωτ.-εξωτ Προσωπικού Ε.Υ.Δ. /
Ε.Δ.Α.

Γ11.2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

αναλωσίμων ειδών φιλοξενίας
δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ./
& Προϊσταμένων Αρχών
δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων

Γ9

Γ11.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0,00

0,00

Έξοδα μετακινήσεων εσωτ.-εξωτ λοιπού Προσωπικού

Δ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ1

Αμοιβή ομάδων εργασίας & επιτροπών

Δ2

Αμοιβή ομάδων ελέγχου

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΠΡ. Β

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΠΡ. Α & Β

0,00

Δεν συμπληρώνεται στον πίνακα. Θα υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση
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Αριθμ. 3993
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφα−
σης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 1222/6.5.2003, 4493/25.11.2003, 3824/1.9.2004 και
6291/8.11.2006 αποφάσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 334242/9.2.2001 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γεωργίας:
«Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με
τίτλο: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμ−
ματος πρωτοβουλίας LEADER+» (ΦΕΚ 133/Β/01) και τις
υπ’ αριθμ. 272052/2002 (ΦΕΚ 1130/Β/02) και 301478/2004
(ΦΕΚ 1632/Β/3.11.2004) αποφάσεις με τις οποίες τροπο−
ποιήθηκε.
2. Την υπ’ αριθμ. 399570/10.10.2001 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γε−
ωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού
και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας»
(ΦΕΚ 1363/Β/01) και τις υπ’ αριθμ. 22992/20.2.2002 (ΦΕΚ
233/Β/02) και 222822/06.6.2003 (ΦΕΚ 592/Β/03) αποφάσεις
με τις οποίες συμπληρώθηκε.
3. Την υπ’ αριθμ. 1/10.3.2004 (ΦΕΚ 513/Β/04) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων», με την
οποία ο τίτλος του Υπουργείου Γεωργίας μεταβλήθηκε
σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Την υπ’ αριθμ. 245245/2.4.2004 (ΦΕΚ 100Γ/04) Κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίζεται
ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα στη θέση του
Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών
Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» με το οποίο διορίσθηκε ο Αλέξαν−
δρος Κοντός ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
6. Το άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/
3.12.2007) με το οποίο μετονομάστηκε ο Διοικητικός
Τομέας Προγραμματισμού και Εφαρμογής του Γ΄ Κοι−
νοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Διοικητικό Τομέα Κοινοτι−
κών Πόρων και Υποδομών.
7. Την υπ’ αριθμ. 2000/C139/05 ανακοίνωση της 14ης
Απριλίου 2000 της Επιτροπής με την οποία καθορίζονται
οι γενικές κατευθύνσεις για την Κοινοτική Πρωτοβουλία
όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη (LEADER+) και την
υπ’ αριθμ. 2003/C262/07 τροποποίηση αυτής.
8. Την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 3562/19.11.2001 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με
τη χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού

Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμή−
μα Προσανατολισμού, για ένα Πρόγραμμα Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER+ στην Ελλάδα, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. C(2004) 3249/17.8.2004 και
Ε(2006) 5724/22.11.2006 αποφάσεις.
9. Την υπ’ αριθμ. 518/350/12.2.2003 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας
(νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) σχετικά με το
πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ στην Ελλάδα,
και τις υπ’ αριθμ. 581/2831/30.6.2004, 607/1043/8.3.2005
και 660/3403/10.7.2006 αποφάσεις με τις οποίες τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
10. Το άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 518/350/12.2.2003 ΚΥΑ,
σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γε−
ωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) να
ρυθμίσει με αποφάσεις του τα σχετικά με την εφαρμογή
των διατάξεων της ίδιας ΚΥΑ.
11. Την υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+, και τις υπ’ αριθμ. 1222/6.5.2003, 4493/25.11.2003,
3824/1.9.2004 και 6291/8.11.2006 αποφάσεις με τις οποίες
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση/συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 430/
18.2.2003 απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρ−
μογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 1222/6.5.2003, 4493/25.11.2003 3824/1.9.2004
και 6291/8.11.2006 αποφάσεις, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
− Η 2η παράγραφος του σημείου ε: «Αξιολογήσεις:
επενδυτικών σχεδίων και τοπικού προγράμματος» του
άρθρου 1: «Μέτρο 1.1: Τεχνική Στήριξη των Φορέων Υλο−
ποίησης (Ο.Τ.Δ.)» της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης,
όπως αυτή (η απόφαση) έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ενδιάμεση αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος
γίνεται από ανεξάρτητο αξιολογητή.»
− Το τελευταίο εδάφιο της προτελευταίας παραγρά−
φου του σημείου ε: «Αξιολογήσεις: επενδυτικών σχεδίων
και τοπικού προγράμματος» του άρθρου 1: «Μέτρο 1.1:
Τεχνική Στήριξη των Φορέων Υλοποίησης (Ο.Τ.Δ.)» της
υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιλογή του εξωτερικού αξιολογητή για την εκπό−
νηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με
το σημείο α. του παρόντος άρθρου.»
− Η 2η παράγραφος του σημείου ζ: «Εξοπλισμός – Μη−
χανοργάνωση» του άρθρου 1: «Μέτρο 1.1: Τεχνική Στή−
ριξη των Φορέων Υλοποίησης (Ο.Τ.Δ.)» της υπ’ αριθμ.
430/18.2.2003 απόφασης, όπως αυτή (η απόφαση) έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προμήθεια ή αναβάθμιση του εξοπλισμού γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας.»
Άρθρο 2
− Το σημείο 3 του άρθρου 9: «Υποχρεώσεις των
Ο.Τ.Δ. και των τελικών αποδεκτών κατά την εκτέλεση
των επενδυτικών σχεδίων του Άξονα 1» της υπ’ αριθμ.
430/18.2.2003 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
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«Τα επενδυτικά σχέδια που εκτελεί η ίδια η Ο.Τ.Δ.
ως τελικός αποδέκτης ανατίθενται και υλοποιούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας.»
− Στο τέλος του σημείου 9 του άρθρου 9: «Υποχρεώ−
σεις των Ο.Τ.Δ. και των τελικών αποδεκτών κατά την
εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων του Άξονα 1» της
υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, όπως αυτό έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατ΄ εξαίρεση, για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία
εγκρίνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π.
LEADER+ τροποποίηση σχετική με τον τόπο εγκατά−
στασης τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο
2 του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 518350/12.2.2003 ΚΥΑ, η
οποία επιφέρει τροποποιήσεις των βασικών μεγεθών
τους (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) εξετάζεται κατά
περίπτωση και μετά από επαρκή τεκμηρίωση η επιβολή
ή μη αναλογικής μείωσης των ποσών ενίσχυσης.»
− Το 1ο εδάφιο του σημείου 16 του άρθρου 9: «Υπο−
χρεώσεις των Ο.Τ.Δ. και των τελικών αποδεκτών κατά
την εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων του Άξονα 1»
της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης τροποποιείται
ως εξής:
«Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται για χρονικό δι−
άστημα τουλάχιστον 3 ετών από την ημερομηνία του
πρωτοκόλλου παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου να
διατηρήσει τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης,
όπως αυτές προβλέπονται στο σχετικό εγκεκριμένο
σχέδιο με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο ση−
μείο 18 του ιδίου άρθρου κατωτέρω.»
− Μετά το 2ο εδάφιο του σημείου 17 του άρθρου 9:
«Υποχρεώσεις των Ο.Τ.Δ. και των τελικών αποδεκτών
κατά την εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων του Άξονα
1» της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:
«Η χρονική διάρκεια του βραχυπρόθεσμου δανείου σε
καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.»
Άρθρο 3
− Η τελευταία παράγραφος του σημείου 1 του άρθρου
14: «Τήρηση δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων» της
υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης τροποποιείται ως
εξής:
«Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των αρμοδίων
ελεγκτικών οργάνων, διαπιστωθεί η μη ύπαρξη φακέλου
ή και η έλλειψη δικαιολογητικών, μη νόμιμα δικαιολογη−
τικά, μη νόμιμες πληρωμές, τότε οι δαπάνες του σχετι−
κού επενδυτικού σχεδίου απορρίπτονται, κατά περίπτω−
ση, ως μη επιλέξιμες, η δε έλλειψη συνιστά ενδεχόμενη
σημαντική παρατυπία και επιφέρει τις κατά περίπτωση
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
448/2001 της Επιτροπής, σε βάρος της Ομάδας ή/και
του τελικού αποδέκτη, ανάλογα με το πρόσωπο για το
οποίο προκύπτει υπαιτιότητα.»
Άρθρο 4
− Το σημείο 4(α) του άρθρου 16: «Έλεγχοι – Προβλεπό−
μενες κυρώσεις – καταλογισμός ευθυνών» της υπ’ αριθμ.
430/18.2.2003 απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«α) στο πρόσωπο του τελικού αποδέκτη ή/και της
Ομάδας, τότε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων προβαίνει, κατά περίπτωση, εις βάρος του
τελικού αποδέκτη ή/και της Ομάδας, ανάλογα με το
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πρόσωπο για το οποίο προκύπτει υπαιτιότητα, στις απα−
ραίτητες ενέργειες δημοσιονομικής διόρθωσης, όπως
αυτή προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
518/350/12.2.03 ΚΥΑ και στην ανάκτηση των αχρεωστή−
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με
τις διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 16 αυτής.».
− Το σημείο 5 του άρθρου 16: «Έλεγχοι – Προβλεπόμε−
νες κυρώσεις – καταλογισμός ευθυνών» της υπ’ αριθμ.
430/18.2.2003 απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που σχέδια του προγράμματος δεν
ολοκληρωθούν από υπαιτιότητα της Ομάδας ή του τε−
λικού αποδέκτη εντός των προβλεπόμενων χρονικών
ορίων του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά από την Ομάδα ή/και
από τους αντίστοιχους τελικούς αποδέκτες, ανάλογα
με το πρόσωπο για το οποίο προκύπτει υπαιτιότητα
την επιστροφή της επιχορήγησης που έχει καταβληθεί
για τα σχέδια αυτά. Στις περιπτώσεις υπαιτιότητας της
Ομάδας επιβάλλεται ολική ή μερική κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Ομάδας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 από−
φαση, όπως έχει τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 1222/6.5.2003, 4493/25.11.2003 3824/1.9.2004
και 6291/8.11.2006 αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 17026
(4)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Χαλκιδικής για το 2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες
διατάξεις».
β) Του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις»
γ) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2707/4.2.2008 απόφασή μας με την
οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπο−
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Το υπ’ αριθμ. 04/1804/9.6.2008 έγγραφο της Ν.Α.
Χαλκιδικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ.
06/2337/6.6.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
αναφορικά με την αύξηση του ανωτάτου ορίου των
120 ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλ−
λήλων της Διεύθυνσης αυτής για την υλοποίηση των
προγραμμάτων και πραγματοποίηση των ελέγχων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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4. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€ ευρώ
και θα βαρύνει τον κωδικό 292/5322−1 (εφαρμογή προ−
γράμματος μελιταίου πυρετού), τον κωδικό 292/5329α
(εφαρμογή ΟΣΔΕ) και τον υπ’ αριθμ. 292/5244 κωδικό
(εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης αγελάδων), απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του
αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρί−
θηκαν με την κατά τα ανωτέρω απόφαση μας σε κλά−
δους υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α.
Χαλκιδικής, για το έτος 2008, ως κατωτέρω:
Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 60 ημέρες
ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΕΣ 60 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 5448
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά
τις νυχτερινές ώρες κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2008
για το προσωπικό που υπηρετεί στη Νομαρχιακή Αυ−
τοδιοίκηση Ιωαννίνων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Το άρθρο 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/
9.9.1999).

3. Το ν. 3205/2003, άρθρο 16 «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.
και άλλες συναφείς διατάξεις».
4. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα−
ρουσιάζονται για την αντιμετώπιση των οποίων απασχο−
λούνται υπάλληλοι που υπηρετούν στη Ν.Α. Ιωαννίνων,
πέραν του κανονικού ωραρίου και με εργασία σε νυχτε−
ρινές ώρες και ημέρες αργίας και Κυριακές.
5. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης ανέρχεται στο ποσό των 43.500 ευρώ που θα
αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες
στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Ιωαννίνων και στους Κ.Α.
0511 και 0512, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή για το Β΄
εξάμηνο έτους 2008, όπως παρακάτω:
Αριθμός υπαλλήλων: 500
Ώρες υπερωρ. εργασίας: 10.000
Ώρες νυχτερ. και εξαιρεσ.: 2.000
Ημέρες: Από Δευτέρα έως Κυριακή
Ώρες που θα προσφερθεί η εργασία: Πέραν του
ωραρίου
Πίστωση υπερωρ. εργασίας: 34.500 €
Πίστωση νυχτερινής και εξαιρεσ. ημερών: 9.000 €
Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος
εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων και
Κυριακών) των παραπάνω ωρών θα γίνει με νεώτερες
αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 7 Ιουλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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