
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμε-
σου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.

2 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπό-
μενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στον Δήμο Αλμυρού 
Ν. Μαγνησίας για το έτος 2016.

3 Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/36/
25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί καθορισμού των 
εδρών - διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 (Α’ 82)».

4 Αυτοδίκαιη μεταφορά κενών οργανικών θέσεων 
της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νο-
σηλευτών του Ν. 3475/2006, στο ΔΙΕΚ που αποτε-
λεί παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 
«Βαρδάκειο και Πρώιο» του Ν. 4186/2013.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2323 (1)
 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσί-
ας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στον Οργανι-
σμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων ΠΑΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 174), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (Α' 237).

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α' 20).

4. Το Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) 
και ιδίως των άρθρων 62, 63 και 65 αυτού.

7. Την υπ’ αριθμ. 1065/19.04.2016 (Β' 1273) υπουργική 
απόφαση για τη θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου.

10. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται 
αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
(εφεξής ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με 
το άρθρο 65 του Ν. 4314/2014 για το ακόλουθο μέτρο 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
(εφεξής ΠΑΑ) με τους εξής όρους:

Μέτρο 5 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής 
παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές 
και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων 
προληπτικών δράσεων [βάσει του άρθρου 18 του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013]

Κωδικός 
Υπομέτρου Τίτλος Υπομέτρου

5.1

Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές 
δράσεις που αποσκοπούν στην άμ-

βλυνση των επιπτώσεων των πιθανών 
φυσικών καταστροφών, των αντίξοων 
κλιματικών συνθηκών και των κατα-

στροφικών συμβάντων

5.2

Στήριξη για επενδύσεις για την απο-
κατάσταση της γεωργικής γης και 

του παραγωγικού δυναμικού που έχει 
πληγεί από φυσικές καταστροφές, από 
αντίξοες κλιματικές συνθήκες και από 

καταστροφικά συμβάντα

Για τα ανωτέρω υπομέτρα ο ΕΦΔ θα ενημερώνεται από 
την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη 
δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) για το ΠΑΑ.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται/καθήκοντα 
που ανατίθενται

Ο ΕΦΔ - Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων (ΕΛΓΑ) αναλαμβάνει στο πλαίσιο του ΠΑΑ για τα 

υπομέτρα όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά πε-
ρίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/
και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο:

• αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και του ΠΑΑ,

• της παρακολούθησης των αξιολογήσεων του ΠΑΑ,
• της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων προ-

όδου του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνεται 
και έκθεση των δραστηριοτήτων της παράλληλης αξι-
ολόγησης,

• της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμάτων 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα),

• του προγραμματισμού/κατανομής χρηματοοικο-
νομικών στοιχείων των υπομέτρων του Άρθρου 1 της 
παρούσας,

• του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,

• της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και της κατάρτισης 
των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους,

• των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
των υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας.

• της σύνταξης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων και τον προγραμματισμό 
δαπανών του ΠΔΕ μέχρι το τέλος της Προγραμματικής 
Περιόδου όπως ζητείται κάθε φορά με την εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της 
Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται 
με τα υπομέτρα του άρθρου 1 της παρούσας, μετά από 
σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.

3. Εισηγείται την έκδοση του απαιτούμενου θεσμικού 
πλαισίου που απαιτείται για την υλοποίηση των υπομέτρων 
του άρθρου 1 της παρούσας με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ 
ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

4. Εκδίδει προσκλήσεις στο πλαίσιο των οποίων ενημε-
ρώνει τους δυνητικούς δικαιούχους των υπομέτρων του 
Άρθρου 1 της παρούσας με σαφή και λεπτομερή τρόπο 
σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο 
των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν

β) τους όρους ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για 
την επιλογή και αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση 
πράξεων,

γ) τις διοικητικές διαδικασίες, που πρέπει να τηρηθούν, 
ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για χρηματο-
δότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,

δ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αι-
τήσεων στήριξης,

ε) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοι-
νωνίας για την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη 
λειτουργία του ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιο-
λόγησης των πράξεων.
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5. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξει-
δίκευση των υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Παρακολουθεί για τα υπομέτρα του άρθρου 1 της 
παρούσας, την πορεία εφαρμογής και ειδικότερα τη χρη-
ματοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιημέ-
νους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, καθώς και τις 
σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την Απόφαση 
έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ, μετά από οδηγίες της ΕΥΔ 
ΠΑΑ. Συντάσσει σχετικές αναφορές για την ενημέρωση 
της ΕΥΔ ΠΑΑ.

7. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+3 των 
υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει 
σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ.

8. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστή-
ριξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέμα-
τα που σχετίζονται με τα υπομέτρα του Άρθρου 1 της 
παρούσας.

9. Επεξεργάζεται τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
των υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας και ειση-
γείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση ή/
και την τροποποίησή τους.

10. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις στους 
φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των υπομέ-
τρων του άρθρου 1 της παρούσας σχετικές με την πα-
ρακολούθηση και διαχείριση αυτών.

11. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των προ-
τάσεων που υποβάλλονται για τις δράσεις για τις οποίες 
εκδίδει προσκλήσεις, και διατηρεί σχετικό αρχείο, συνε-
πικουρούμενος από τους φορείς που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση των δράσεων όπου απαιτείται.

12. Πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους στις 
αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, που ισχύουν για τα 
υπομέτρα του άρθρου 1 της παρούσας, διασφαλίζει ότι ο 
δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους για 
την υλοποίηση της πράξης και εκδίδει απόφαση ένταξης 
πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης. Τροποποιεί 
την εν λόγω απόφαση ή την ανακαλεί αν χρειαστεί.

13. Αποστέλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απόφαση ένταξης 
πράξης/πράξεων που εκδίδει ώστε να εγγραφεί στο ΠΔΕ 
και την ενημερώνει σχετικά προκειμένου να μεριμνήσει 
για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων από το 
ΠΔΕ για το τρέχον έτος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
στο ΣΔΕ και τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

14. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για τα υπομέτρα του 
Άρθρου 1 της παρούσας για τα οποία εκδίδει προσκλή-
σεις και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή τους, τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών, εξέτασης και διεκπεραί-
ωσης τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων στήριξης 
και τις διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές, καθώς 
και την ευθύνη εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτημάτων 
τροποποίησης ενταγμένων πράξεων αρμοδιότητάς της. 
Επίσης, έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των ενταγμένων 
πράξεων αρμοδιότητάς της.

15. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συν-
δέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί 
και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλ-
ληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες στις οποίες 
εμπλέκονται και οι οποίες σχετίζονται με την πράξη.

β) Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την 
παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και 
των αποτελεσμάτων.

16. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ-
χρηματοδοτούμενων πράξεων για τα υπομέτρα του Άρ-
θρου 1 της παρούσας, με βάση τις αποφάσεις ένταξης 
πράξης/πράξεων που εκδίδονται και ειδικότερα:

α) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, 
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

β) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε 
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

γ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για τις οποίες έχει 
την ευθύνη υλοποίησης καθώς και το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα.

δ) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τή-
ρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία 
των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δη-
μοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή 
επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.

ε) Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον 
Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται.

17. Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων 
διαδικασιών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη-
μα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

18. Μεριμνά για τη καταχώρηση και έχει την ευθύνη για 
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων 
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

19. Μεριμνά για την επίτευξη του ετήσιου στόχου 
απορρόφησης ανά Μέτρο/Υπομέτρο στο πλαίσιο του 
κανόνα ν+3.

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

1. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την εφαρμογή των υπομέτρων του άρθρου 1 της πα-
ρούσας απόφασης.

2. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 
(ΕΥΔ ΠΑΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (EYE 
ΠΑΑ) και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

3. Παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση/στοιχεία/
αναφορές, σχετικά με:

α) τις προσκλήσεις που εκδίδονται για την ένταξη 
πράξεων,

β) τις/την αποφάσεις/απόφαση ένταξης πράξεων/
πράξης,
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γ) τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία 
υλοποίησής τους,

δ) την επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης και 
την επίτευξη των σχετικών ποσοτικοποιημένων δεικτών,

ε) την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικει-
μένου των πράξεων.

4. Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία 
πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

5. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των δεικτών 
για τα υπομέτρα του Άρθρου 1 της παρούσας σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο ΠΑΑ και τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθε-
ωρήσεις, που διενεργούνται απ' όλα τα αρμόδια ελε-
γκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητι-
κούς και επιτόπιους ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την 
EYE ΠΑΑ και παρέχει σε αυτές όλα τα αναγκαία στοιχεία 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο κατά τα δέοντα τρόπος 
άσκησης των καθηκόντων που της έχει ανατεθεί.

7. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχε-
τικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των 
πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Καν. 
(ΕΚ) 1306/2013.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την 
EYE ΠΑΑ: 

1. Ενημερώνει έγκαιρα τον ΕΦΔ για:
α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με την 

εφαρμογή των υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας,
β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που 

σχετίζονται με τα υπομέτρα του άρθρου 1 της παρούσας,
γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

και κάθε τροποποίηση αυτού,
δ) τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των πράξε-

ων των υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας,
ε) το διαθέσιμο προϋπολογισμό για την έκδοση πρό-

σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητι-
κούς δικαιούχους.

2. Συντονίζει και εποπτεύει τον ΕΦΔ ως προς την άσκη-
ση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας. Επί-
σης η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτρο-
πής για τη διαχείριση του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ σχετικές 
με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολού-
θησης και διαχείρισης των υπομέτρων του άρθρου 1 
της παρούσας.

4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομέ-
να υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονο-
μική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, 
την αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για 
κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

5. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς την 
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
πράξεων των υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας.

6. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ όσον 
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για τα υπομέτρα του άρ-
θρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία 
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

7. Διενεργεί ελέγχους και έχει την ευθύνη για την υπο-
βολή στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγ-
χου της ΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.

8. Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ελέγχους που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των υπομέτρων του 
άρθρου 1 της παρούσας.

9. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι-
τούμενων πιστώσεων από το ΠΔΕ των υπομέτρων του 
άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά τον ΕΦΔ.

Άρθρο 5 
Πεδίο ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 και κα-
ταργείται ή τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 12943/160934 (2)

Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπό-

μενων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων που υπηρετούν στον Δήμο Αλμυρού 

Ν. Μαγνησίας για το έτος 2016.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπα-

ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
Ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός επικράτειας» (ΦΕΚ 94/Α΄/14-8-2016).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/2010).
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3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ 231/Α΄/2010) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/Α').

5. Την Πράξη 4 της 6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλί-
ου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α').

6. Το υπ' αριθμ. 17388/15-9-2016 έγγραφο του Δήμου 

Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 

κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή-

λων που υπηρετούν στο Δήμο Αλμυρού Ν. Μαγνησίας 

για το έτος 2016 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΕ Γενικός Γραμματέας 1 54

ΠΕ Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι, 
Επιστημονικοί Συνεργάτες 2 60

ΠΕ Δικηγόροι με Πάγια Αντιμισθία 1 60

ΠΕ ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 4 60

ΠΕ ΠΕ Πληροφορικής 1 59

ΠΕ ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας 1 60

ΠΕ ΠΕ Περιβάλλοντος 2 60

ΠΕ ΠΕ Γεωπόνων 1 60

ΠΕ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών 1 58

ΠΕ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 57

ΠΕ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 54

ΠΕ ΠΕ1 Διοικητικού 2 60

ΠΕ ΠΕ1 Οικονομικού 1 60

ΠΕ ΠΕ1 Διοικητικού- Οικονομικού 2 58

ΠΕ ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 2 60

ΠΕ ΠΕ Εισπρακτόρων 1 60

TE TE Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 3 60

TE TE Κοινωνικών Λειτουργών 2 59

TE TE Βρεφονηπιοκόμων 1 60

TE TE Διοικητικού-Λογιστικού 1 60

ΔΕ ΔΕ Διοικητικού 19 45

ΔΕ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 60

ΔΕ ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 2 60

ΔΕ ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 60

ΔΕ ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 60

ΔΕ ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 4 60

ΔΕ ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης-Άρδευσης 2 60

ΔΕ ΔΕ Κηπουρών-Δενδροκόμων 2 60

ΔΕ ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1 60

ΔΕ ΔΕ 14 Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων 1 60

ΔΕ ΔΕ Μουσικοί (Μαέστρος Φιλαρμονικής) 1 60

ΔΕ ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 2 60

YE ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 60
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Από την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη 
ύψους 2.736,75€ σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας οικ. έτους 2016, που έχει 
εγγραφεί στους κωδικούς Κ.Α. 10-6422.001 και Κ.Α. 00-
6423.001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 6/51/7-9-2016 (3)
Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/36/

25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί καθορισμού των 

εδρών - διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 (Α' 82)».

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α΄).

1. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.δ.  140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α').

2. Τον υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονι-
σμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που 
εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 - τ. Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί 
καθορισμού των εδρών - διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 
4070/2012 (Α' 82)», όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, τ. Β').

4. Την επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου κου Δημ. Σιώλου, όπως 
κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 76 στο 
φάκελο 2/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέμα-
τα του Π.Σ.), και η οποία, όπως ρητά τέθηκε στο Π.Σ. και 
τούτο έγινε αποδεκτό, περιορίστηκε μόνο όσον αφορά 
επιμέρους τροποποίηση της Π.Ε. Ιωαννίνων αφού για τις 
άλλες Π.Ε. δεν είναι ακόμη ώριμα, προς συζήτηση, σχε-
τικά αιτήματα (για την Π.Ε. Άρτας, δεν υφίσταται σχετικό 
αίτημα ή θέμα, για την Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί η σχετική διαβούλευση που έχει αναληφθεί από 
τον Αντιπεριφερειάρχη και για την Π.Ε. Πρέβεζας δεν 
έχουν εισφερθεί οι απόψεις των οικείων Ο.Τ.Α., ούτε έχει 
ολοκληρωθεί η σχετική διαβούλευση ) και στην οποία 
διαλαμβάνονται τα κάτωθι:

«....Προοίμιο -ισχύον πλαίσιο
Με την υπ’ αριθ. 8/36/25-7-2012 απόφαση, που δημο-

σιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 2393/2012, τεύχος δεύτερο ΦΕΚ, 

το Περιφερειακό Συμβούλιο προέβη σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του αρθρ. 83 Ν. 4070/2012, στον καθορισμό των 
εδρών -διοικητικών μονάδων TAXI σ’ όλες τις Π.Ε. της Περι-
φέρειας Ηπείρου (κατά την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 
και του Διοικητικού Δικαστηρίου, η σχετική απόφαση του 
Π.Σ. περί καθορισμού των εδρών, θεωρείται ότι αποτελεί 
απόφαση σώρευσης ατομικών διοικητικών πράξεων, ήτοι 
ατομικών πράξεων που αφορούν κάθε επιμέρους διοικητι-
κή έδρα που ορίζεται ως έδρα λειτουργίας TAXI). Επισημαί-
νεται δε ως προς τον ως άνω καθορισμό των εδρών TAXI, 
ότι σύμφωνα με τον Ν.  4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82/10-4-2012) 
και τις ερμηνευτικές και διευκρινιστικές εγκυκλίους που 
αρμοδίου Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων που έχουν 
εκδοθεί για την εφαρμογή του ως άνω Νόμου, ορίζεται ότι, 
ως έδρα TAXI, που αποτελεί την διοικητική μονάδα για την 
εξυπηρέτηση της οποίας δίδεται το δικαίωμα κυκλοφορίας 
αυτοκινήτου, νοούνται τα Τοπικά Διαμερίσματα που καθο-
ρίστηκαν με τον Ν. 2539/1997 (Α' 244), σε συνδυασμό με 
το αρθρ. 2 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114). Δηλαδή, με 
βάση τις διατάξεις του ως άνω Νόμου, η Ελληνική Επικρά-
τεια διαιρείται σε έδρες -διοικητικές μονάδες όπως αυτές 
ορίζονται ως άνω, ήτοι τα Τοπικά Διαμερίσματα που καθο-
ρίστηκαν με τον Ν. 2539/1997 (Α’ 244), σε συνδυασμό με το 
αρθρ. 2 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) <Πρόγραμμα Κα-
ποδίστριας>, είτε σε αυτές εδρεύει ΕΔΧ, είτε όχι (εν δυνάμει 
διοικητικές μονάδες - έδρες κυκλοφορίας TAXI) και επίσης 
σε έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες, που δεν αφορά την 
περίπτωσή μας, αφού αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο 
στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης. Με δε την παρ. 3 του αρθρ. 83 του ως άνω 
Νόμου 4070/2012 ορίζεται ότι «με απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, καθορίζονται οι έδρες οι οποίες είναι 
δυνατόν να προκύψουν από συνένωση των υφιστάμενων 
όμορων εδρών της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή της 
διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ως άνω Νόμου».

Από το χρόνο ρύθμισης των εδρών με βάση την ως άνω 
απόφαση του Π.Σ., δεν έχει μεταβληθεί το περιεχόμενο 
της και αυτή ισχύει ως έχει από το χρόνο λήψεως της. 

Υποβληθέντα αιτήματα τροποποίησης της ως άνω 
απόφασης του Π.Σ.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα μερικής τρο-
ποποίησης της ως άνω απόφασης του Π.Σ. όσον αφορά 
επιμέρους περιπτώσεις εδρών στις Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
Ιωαννίνων και Πρέβεζας, το ίδιο δε θέμα έχει εγγραφεί 
προς συζήτηση και λήψη απόφασης και σε προηγού-
μενη συνεδρίαση του Π.Σ, με απόφαση αναβολής της 
συζήτησης αυτού. 

Συγκεκριμένα: 
Π.Ε. Ιωαννίνων
Όσον αφορά την Π.Ε. Ιωαννίνων, προς την Περιφέρεια 

Ηπείρου και το Π.Σ. έχει υποβληθεί ως αίτημα και αποστα-
λεί: α) έγγραφο αίτημα των αιτούντων ενδιαφερομένων 
Ηλία Λαδόπουλου, Νικολάου Νικολάου και Σπυρίδωνος 
Μαρκούλα, ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, με έδρα κυκλοφορίας αυτών, 
όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του Π.Σ., την Κλη-
ματιά του Δήμου Ζίτσας, στην οποία έχουν συνενωθεί τα 
αναφερόμενα στην ίδια απόφαση Δ.Δ., με περιεχόμενο 
την συνένωση των υφιστάμενων εδρών του Δήμου Ζίτσας 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34011Τεύχος Β’ 3290/13.10.2016

και των λοιπών Δ.Δ. των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και 
Εκάλης, σε μία ενιαία έδρα για όλο το Δήμο Ζίτσας και 
συγκεκριμένα την διοικητική έδρα αυτού, ήτοι την Δ.Κ. 
Ελεούσας και β) Η υπ’ αριθ. 225/2015 απόφαση (ομόφωνη) 
του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας με παρόμοιο σχετικό περιε-
χόμενο (σχετ. έγγραφα). Επισημαίνεται παρεμπιπτόντως 
όσον αφορά την συζήτηση του ως άνω επιμέρους θέμα-
τος της ημερήσιας διάταξης του Π.Σ., ότι ο παρεμβαίνων 
σύλλογος ιδιοκτητών TAXI Ιωαννίνων, που δεν συμφωνεί 
με την αιτούμενη τροποποίηση της απόφασης του Π.Σ. και 
δηλώνει ότι επιθυμεί να παραστεί στη σχετική συνεδρίαση 
του Π.Σ. δια πληρεξουσίου δικηγόρου του, έχει καταθέσει 
προς το Π.Σ. σχετικό αίτημα για αναβολή συζήτησης του 
θέματος λόγω της απεργίας των δικηγόρων. 

Περαιτέρω:
Επί των παραπάνω ουσιαστικών αιτημάτων και ζητη-

μάτων που έχουν τεθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετι-
κά έγγραφα, όπως και τα δεδομένα που ισχύουν για την 
υπόψη περίπτωση, εισηγούμαι και προτείνω τη μερική 
αποδοχή των ως άνω αιτημάτων, ήτοι με απόφαση του 
Π.Σ. να τροποποιηθεί μερικά η ως άνω προηγούμενη 
απόφαση του και να καθορισθεί ως έδρα των παραπάνω 
συνενούμενων Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας, επί των οποίων 
έχουν άδεια κυκλοφορίας TAXI οι ως άνω ενδιαφερόμε-
νοι ιδιοκτήτες TAXI και αιτούντες, η Ελεούσα του Δήμου 
Ζίτσας, έδρα του ομώνυμου Δήμου, με αμετάβλητο κατά 
τα λοιπά το περιεχόμενο της ίδιας ως άνω απόφασης του 
Π.Σ. Με την ως άνω μερική τροποποίηση της απόφασης 
του Π.Σ, έχω την πεποίθηση ότι θα εξυπηρετούνται καλύ-
τερα οι ανάγκες των κατοίκων και της εν γένει περιοχής 
του Δήμου Ζίτσας».

5. Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συλλογικών 
φορέων TAXI.

6. Την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, που πρότεινε 
να γίνει αποδεκτή η προτεινόμενη εισήγηση, για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτή καθώς και των επικε-
φαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. και ό,τι δια-
τυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, (αναλυτικά 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Τροποποιεί εν μέρει την υπ' αριθμ. 8/36/25-7-2012 από-

φαση Π.Σ. «Περί καθορισμού των εδρών - διοικητικών 
μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 
του Νόμου 4070/2012 (Α' 82)» που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, 
τεύχος Β') και ειδικότερα, όσον αφορά την Π.Ε. Ιωαννί-
νων. Ορίζεται η Ελεούσα αντί της Κληματιάς, ως ενιαία 
έδρα, των υφιστάμενων και συνενωθέντων, με την ως 
άνω απόφαση του Π.Σ., εδρών του Δήμου Ζίτσας, ήτοι 
του Δ.Δ. Κληματιάς, Δ.Δ. Βουτσαρά, Δ.Δ. Ροδοβιζίου, Δ.Δ. 
Βροσίνας, όπως και των υπολοίπων Δ.Δ. του Δήμου Ζί-
τσας, που αναφέρονται στην ίδια απόφαση.

Κατά τα λοιπά παραμένει αμετάβλητη η ως άνω από-
φαση του Π.Σ. όσον αφορά την Π.Ε. Ιωαννίνων και για 
τις λοιπές ρυθμίσεις αυτής.

Με την ως άνω τροποποίηση εξυπηρετούνται καλύ-
τερα οι ανάγκες των κατοίκων και της εν γένει περιοχής 
του Δήμου Ζίτσας.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Ι

    Αριθμ. 8614 (4)
Αυτοδίκαιη μεταφορά κενών οργανικών θέσεων 

της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νο-

σηλευτών του Ν. 3475/2006, στο ΔΙΕΚ που απο-

τελεί παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Σύ-

ρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» του Ν. 4186/2013.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 

(ΦΕΚ 81/τ. Α΄/04-04-2005) όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 8, παράγραφος 1, του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ. 
Α΄/03-08-2010).

2. Το Π.δ. 85/1989 «Σύσταση Μέσης Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο 
Σύρου και έγκριση του Οργανισμού αυτής» (ΦΕΚ 38/
τ. Α΄/7-02-1989), στο άρθρο 11 του οποίου αναφέρονται 
οι συνιστώμενες οργανικές θέσεις της σχολής: τέσσερις 
(4) θέσεις ΠΕ14 Εκπαιδευτικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ17 
Εκπαιδευτικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ18 Εκπαιδευτικών και 
μία (1) θέση TE Επιμελητών.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ7β/οικ.4289/14-11-2000 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μετατροπή των Μέσων Τεχνικών 
Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών σε TEE Α' κύκλου 
Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ 1492/τ. Β΄/7-12-2000).

4. Τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ. Α΄/13-07-2006) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ7β/γ.π.οικ.49151/12-04-2007 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μετατροπή των TEE A' κύκλου Βο-
ηθών Νοσηλευτών σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ7β/ΓΠ. 8438/2-7-2009 απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας «περί επαναλειτουργίας της ΕΠΑ.Σ 
Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Σύρου».

7. Την υπ’ αριθμ. 9297/21-09-2012 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδά-
κειο και Πρώιο» «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης 
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Επαγγελματικής 
Σχολής (ΕΠΑΣ)», κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 
33 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 2682/τ. Β΄/3-10-2012).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ7β/ΓΠ.21168/18-04-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατάργηση και διατήρηση κε-
νών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ΕΠΑΣ 
Βοηθών Νοσηλευτών Νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. Πει-
ραιώς και Αιγαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει» 
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(ΦΕΚ 1030/τ. Β΄/25-04-2013), με την οποία καταργήθηκαν 
δύο (2) οργανικές θέσεις κατηγορίας και κλάδου ΠΕ14 
Εκπαιδευτικών, τρεις (3) οργανικές θέσεις κατηγορίας και 
κλάδου ΠΕ17 Εκπαιδευτικών δύο (2) οργανικές θέσεις 
κατηγορίας και κλάδου ΠΕ18 Εκπαιδευτικών και μία (1) 
οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου TE Επιμελητών.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/ΓΠ.24571/08-07-2015 απόφα-
ση του αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 1553/23-07-2015 
τ. Β') « τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ4α/Γ. Π. 
12972/2015 (ΦΕΚ 1038/03-07-2015 τ. Β'), Ίδρυση Δημο-
σίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) 
Υπουργείου Υγείας».

11. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. 48586/18-7-2016 κοινή από-
φαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας, (ΦΕΚ 402/26-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «περί ορι-
σμού Διοικήτριας στο Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»».

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 
του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/26-04-2016), η οποία αντι-
κατέστησε το άρθρο 58 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/
τ. Α΄/24-12-2014), διαπιστώνουμε:

1. Την αυτοδίκαιη μεταφορά των κενών οργανικών θέσε-
ων των κλάδων, Π14 Εκπαιδευτικών και Π18 Εκπαιδευτικών 
της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών 
του Ν. 3475/2006, στο ΔΙΕΚ Βοηθών Τραυματολογίας, που 
αποτελεί παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 
«Βαρδάκειο και Πρώιο» του Ν.  4186/2013, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥ-
ΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ

ΠΕ 14 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 0 2

ΠΕ18 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 0 2

ΣΥΝΟΛΟ 2 0 2

2. Την αυτοδίκαιη μετατροπή των δύο (2) κενών ορ-
γανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ17 σε οργανικές θέσεις 
του κλάδου ΠΕ18.

Η ισχύς των παραπάνω ανατρέχει στις 15-09-2015 
όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

Η Διοικήτρια 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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