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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2016 των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» και «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)».

2

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων κ’ Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.

3

Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ.

4

Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου για το Β’ εξάμηνο του
έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Oικ. 30886/1582
(1)
Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2016 των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» και «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού
(Α'/143), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (Α'/129),
β) της Υποπαραγράφου Δ.9 του Ν. 4336/2015 (Α'/94)
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας»,

Αρ. Φύλλου 1580

γ) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α'/314) όπως
ισχύει,
δ) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'/222)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του
Ν. 4127/2013 (Α’/50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (Α’/117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,
ε) της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του
Ν. 4254/2014 (Α'/85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
41, παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (Α’/114),
στ) του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών (Α'/213) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του
Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’/221),
ζ) του Π.δ. 111/2014 (Α’/178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
η) του Π.δ. 109/2014 (Α’/176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει,
θ) του Π.δ. 70/2015 (Α’/114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
ι) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’/116) και
ια) της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (Β'/2168).
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2. Την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού -Παρακολούθηση εκτέλεσης»).
3. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΠ/οικ.39260/1934/23-06-2015
έγγραφο και την από 16-10-2015 ηλεκτρονική επικοινωνία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς του για την κατάρτιση και την ορθή
εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, εντός των ορίων
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.
4. Την από 25-04-2016 εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τους προϋπολογισμούς έτους 2016,
των φορέων «ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» και «Ο.ΣΥ. Α.Ε.», τα βασικά
οικονομικά μεγέθη των οποίων, σύμφωνα με το ισχύον
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε ευρώ, έχουν
ως εξής:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ

Τεύχος Β’ 1580/03.06.2016

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 111.548.000 144.135.000 -32.587.000

2

Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

188.338.600 233.021.812 -44.683.212
299.886.600 377.156.812 -77.270.212

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλουμε τις διοικήσεις των εν λόγω φορέων
όπως συνεργαστούν με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να
εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους
λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και για
τις λοιπές ενέργειες.
4. Oι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων καλούνται να
διασφαλίσουν ότι, δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους,
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς
το σκοπό αυτό.

Τεύχος Β’ 1580/03.06.2016
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
ȆǿȃǹȀǹȈȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȣȜȠʌȠȓȘıȘȢʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞǻǼȀȅȃȆǿǻțĮȚǼȚįȚțȫȞȁȠȖĮȡȚĮıȝȫȞʌȠȣ
İĳĮȡȝȩȗȠȣȞĲȠǼȜȜȘȞȚțȩȁȠȖȚıĲȚțȩȈȤȑįȚȠțĮșȫȢțĮȚȩıȦȞİĳĮȡȝȩȗȠȣȞțȜĮįȚțȩȜȠȖȚıĲȚțȩıȤȑįȚȠ
ȵɅɏɁɉɀȻȰɁɅȻȴ
ȰɌɀ
ȸȿȵȾͬȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȻɃ
ɈȸȿȵɌɏɁɃȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
ȵɅɃɅɈȵɉɃɁɉɅɃɉɆȳȵȻɃ

ɇɈȰȺȵɆȵɇɇɉȳȾɃȻɁɏɁȻȵɇȰ͘ȵ͘
99939745
apavlopoulos@stasy.gr, mkourdouti@stasy.gr

2144141208, 2144141164
ɉɅɃȴɃɀɏɁ͕ɀȵɈȰɌɃɆɏɁȾȰȻȴȻȾɈɉɏɁ
ʌȠıȐıİİȣȡȫ ȤȦȡȓȢįİțĮįȚțȐ

ȲȰɇȻȾȰɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɀȵȳȵȺȸ
Ȼ͘ȵɇɃȴȰ;сϭнϮнϯнϰнϱнϲнϳͿ
ϭ͘Ʌʘʄɼʍɸɿʎ;сɲнɴͿ
ɲͿɅʘʄɼʍɸɿʎɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆɅʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʄʉɿʋʙʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆʃɲɿɳʖʌɻʍʏʉʐʐʄɿʃʉʑ
ɴͿɅʘʄɼʍɸɿʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
Ϯ͘ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;сɶнɷнɸнʍʏͿ
ɶͿɈɲʃʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ɷͿȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿɅʊʌʉɿɅȴȵ;ɴɳʍɸɿɼɷɻʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ
ɇȰȵͿ
ɸͿȵ͘ȵ͘

ʍʏͿȿʉɿʋɹʎ

ϯ͘ȶʍʉɷɲʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆɲʍʖʉʄɿʙʆ
ϰ͘ȶʍʉɷɲȾɸʔɲʄɲʀʘʆ;ɈʊʃʉɿɅɿʍʏʘʏɿʃʉʀͿ
ϱ͘Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼʋɲɶʀʘʆ
ϲ͘ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲ
ϳ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʍʉɷɲ
ȻȻ͘ȵɂɃȴȰ;сϴнϵнϭϬнϭϭнϭϮнϭϯнϭϰнϭϱнϭϲͿ
ϴ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɅʌʉʍʘʋɿʃʉʑ;сʍʏʚнɺнɻͿ
ʍʏͿȰʅʉɿɴɹʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɺͿȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎʃɲɿɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɻͿɅɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌʉʖɹʎʃɲɿɹʇʉɷɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ϵ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɈʌʀʏʘʆ
ϭϬ͘ɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȸʄɸʃʏɿʃʊɆɸʑʅɲͲʔʘʏɲɹʌɿʉͲɊɷʌɸʐʍɻͲ
Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʆʉʀʃɿɲ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍʏʌɲ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʋɿʍʃɸʐɹʎʃɲɿɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ
ϭϭ͘Ɍʊʌʉɿ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʃɲɿʔʊʌʉʐ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎͿ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɌʊʌʉʎȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎɍʌɼʍɻʎ

ɁȴȵȻȾɈȻȾȸɇɉɇɍȵɈȻɇȸɀȵȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɇȵȳȿɇ

ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȅȈ
ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ

111.548.000
102.506.000
70+71+72
73
74
74.96
43.00*+41.10

6.000
102.500.000
1.200.000
1.200.000

ϰϯ͘Ϭϰɼϳϰ͘Ϭϴ
ȿɃȻɅȰϳϰȾȰȻɅȿȸɆɏɀȵɇȰɅKɈɃȾɆȰɈɃɇȳȻȰȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃ
ɇȰɇɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁȿɃȳɏȵȳȳɉȸɇȵɏɁ͕ȰɁȰȿȸɎȸ
ȴȰɁȵȻȰȾɏɁȾȰȻȿɃȻɅɏɁɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁɇȰɇȰɅɃɈɃ
ȾɆȰɈɃɇ͕ɈȰɀȵȻȰȾȵɇȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ͕
ȰɉɂȸɇȵȻɇɀȵɈɃɍȻȾɃɉȾȵɌȰȿȰȻɃɉɅȿȸɁɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɅȴȵ
75
ϳϲɅȿȸɁϳϲ͘Ϭϰ
ϳϴɅȿȸɁϳϴ͘Ϭϱ
ϴϮ͘ϬϭȾȰȻȿɃȻɅȰȵɇɃȴȰɅɃɉȴȵɁɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻɇɈȻɇ
ȰȿȿȵɇȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ
ϴϭ͘Ϭϭ;ɅȿȸɁϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϰȾȰȻϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϱͿ

7.432.000
310.000
100.000

ϲϬɅȿȸɁϲϬ͘Ϭϱ
ϲϬ͘ϬϬȵɏɇϲϬ͘Ϭϭ

144.135.000
84.000.000
60.570.000

ϲϬ͘ϬϯȵɏɇϲϬ͘Ϭϰ

17.930.000

60.02
61
62

5.500.000
2.850.000
32.610.000

ϲϮ͘ϬϬȵɏɇϲϮ͘Ϭϯ

23.480.000

62.04
62.05
62.07

2.330.000
850.000
5.300.000

63+88.08+88.09

1.700.000

88.08+88.09

ϭϮ͘ȴɿɳʔʉʌɲȶʇʉɷɲ

ϲϬ͘ϬϱнϲϰɅȿȸɁϲϰ͘ϭϭȾȰȻϲϰ͘ϭϮнϴϮ͘ϬϬнϴϴ͘Ϭϲнϱϯ͘Ϭϭ
нɅȿȸɆɏɀȵɇɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁϰϰʖʌɹʘʍɻ;ɅȿȸɁϰϰ͘ϭϰȾȰȻ
ϰϰ͘ϭϱͿɀȵȻɃɁϴϰɹʍʉɷʉɀȵȻɃɁϳϴ͘Ϭϱ</ϲϳʃɲɿʄʉɿʋɳ
ɹʇʉɷɲʋʉʐɷɸʆɹʖʉʐʆʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍɸɳʄʄɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸɈʌʀʏʉʐʎ
;ɷʘʌɸɹʎ͕ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͿ

ϲϰ͘Ϭϲʃɲɿϲϳ

ϭϯ͘Ɉʊʃʉɿʃɲɿʍʐʆɲʔɼɹʇʉɷɲ

ϲϱȾȰȻϭϲ͘ϭϴ

15.350.000

25.000

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɲʋɳʆɸʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆʋʄɻʌʘʏɹɸʎʍʏʉ
ʃʌɳʏʉʎɸʋʀʏʘʆɷɲʆɸʀʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʅɸʏɻʆɸɶɶʑɻʍɻ
ʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ
ϭϰ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʇʉɷɲ
ϴϭ͘ϬϬɅȿȸɁϴϭ͘ϬϬ͘ϬϯȾȰȻϴϭ͘ϬϬ͘Ϭϰ
ϭϱ͘ȾɲɽɲʌɼȾʏɼʍɻɅɲɶʀʘʆ;ʉʅɳɷɲϭͿ͘ȸɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑ
ɲɶʉʌʙʆʃɲɿʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆʋɲɶʀʘʆʃɲʏɳʏɻʖʌɼʍɻ͘

ϭϬͲϭϲ;ȰȳɃɆȵɇͲɅɏȿȸɇȵȻɇͿɅȿȸɁϭϲ͘ϭϴ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʋɿʋʄɲʃɲɿʄʉɿʋʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ

[14]

ϭϲ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎ;ʉʅɳɷɲϮͿ͘ȸʉʅɳɷɲϮɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸ
ɴɳʍɻʏɿʎɲɶʉʌɹʎʃɲɿʊʖɿʏɻʆɲʌʖɼʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎɸʍʊɷʉʐͲ
[20-28]
ɸʇʊɷʉʐɼʏɻʎɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ͘
ȻɇɃȷɉȳȻɃ;сȻͲȻȻͿ
Ύȴɸʆɲʔʉʌɳʃɲʏɲɽɹʍɸɿʎʅɸʏʊʖʘʆ͕ɲʄʄɳʏʉʐʎɸɿɷɿʃʉʑʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ɶɿɲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘
ϲϳΎΎɅɲʌʉʖɹʎͲɍʉʌɻɶʀɸʎͲȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͲȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ;ɲʔʉʌɳʏʉʐʎ
ȵɿɷɿʃʉʑʎȿʉɶɿɲʌɿɲʍʅʉʑʎͿ

4.200.000

3.400.000
-32.587.000
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ɅɆɃɇȺȵɈȰɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɹʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ
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ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȅȈ
ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ

ȵȻɇɆɃȵɇ
ϭ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊɷɳʆɸɿɲ
ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɅȻɇɈɏɇȸɍɆȸɇȸɇͿ
Ϯ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊʋʘʄɼʍɸɿʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕
ʃʄʋ͘
ϯ͘ȶʃʏɲʃʏɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆ
ʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɉʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐȳϮ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐɅʌʙʏʉʐʏʉʐɁʊʅʉʐϰϬϵϯͬϭϮ
ȵȾɆɃȵɇ
ϰ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɍɆȵɏɇȸɍɆȸɇȸɇͿ
ϱ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕ʃʄʋ͘
ϲ͘ȵʇʊʔʄɻʍɻʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆʉʔɸɿʄʙʆɲʋʊʏɻʆɸɿɷɿʃɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɉʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐȳϮʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ɅʌʙʏʉʐʏʉʐɁʊʅʉʐϰϬϵϯͬϭϮ
ȿɃȻɅȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
ϳ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʏʉʃʉʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆʏʉʐʔʉʌɹɲ
[43] 5.
ʍɲʎʄʊɶʘɸɶɶʐɼʍɸʘʆ;сɲнɴͿ
ɲͿɅʄɻʌʘʅɹʎʏʊʃʘʆ
ɴͿɅʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ϴ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎɷɲʆɸɿɲʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ
ϵ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʄʉɿʋʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ
;ʋʄɻʆɷɲʆɸɿɲʃʙʆͿ
ϭϬ͘Ȱʐʇɼʍɸɿʎʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐʅɸʃɸʔɳʄɲɿɲʅɸʏʊʖʘʆ
ɲʋʊʏɲʃʏɿʃʊʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ϭϭ͘ɈɲʅɸɿɲʃɹʎɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸɿʎɲʋʊʏʉȾʌɳʏʉʎ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǿȈȅȁȅīǿȈȂȅȊ
31/12/2014
ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ
1

ǻȚĮșȑıȚȝĮ ĮȕȖ
Į ȉĮȝİȓȠ ȝİĲȡȘĲȐțĮȚİʌȚĲĮȖȑȢ
ǹʌȩʌȩȡȠȣȢĲȠȣȆǻǼ
ǹʌȩȜȠȚʌȠȪȢʌȩȡȠȣȢ
ȕ ȀĮĲĮșȑıİȚȢıĲȘȉȡȐʌİȗĮĲȘȢǼȜȜȐįȠȢ

21.209.531
3.541.407
0
3.541.407
0

ǹʌȩʌȩȡȠȣȢĲȠȣȆǻǼ
ǹʌȩȜȠȚʌȠȪȢʌȩȡȠȣȢ
Ȗ ȀĮĲĮșȑıİȚȢıĲȚȢȜȠȚʌȑȢĲȡȐʌİȗİȢ
ǹʌȩʌȩȡȠȣȢĲȠȣȆǻǼ
ǹʌȩȜȠȚʌȠȪȢʌȩȡȠȣȢ

2

ȋȡİȩȖȡĮĳĮ ĮȕȖ

17.668.124
2.784.382
14.883.742
0

Į ȉȓĲȜȠȚǼȜȜȘȞȚțȠȪǻȘȝȠıȓȠȣ ȑȞĲȠțĮȖȡĮȝȝȐĲȚĮțĮȚȠȝȩȜȠȖĮ
ȕ ȁȠȚʌȐȠȝȩȜȠȖĮ ȠȝȩȜȠȖĮİĲĮȚȡİȚȫȞĲȡĮʌİȗȫȞțȜʌ
Ȗ ȂİĲȠȤȑȢȜȠȚʌȑȢıȣȝȝİĲȠȤȑȢȝİȡȓįȚĮĮȝȠȚȕĮȓȦȞțİĳĮȜĮȓȦȞ

3

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
Į ıİĳȠȡİȓȢİȞĲȩȢīİȞȚțȒȢȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ țȡȐĲȠȢțĮȚȜȠȚʌȠȪȢĳȠȡİȓȢīȀ

7.263.149
7.263.149

ȕ ıİĳȠȡİȓȢİțĲȩȢīȀ

ɅȰȺȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ
4

ǻȐȞİȚĮĮʌȩʌȚıĲȦĲȚțȐȚįȡȪȝĮĲĮțĮȚȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ

0

Į ǻȐȞİȚĮİıȦĲİȡȚțȠȪ
ȕ ǻȐȞİȚĮİȟȦĲİȡȚțȠȪ

5

ȁȠȚʌȑȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ
Į ıİĳȠȡİȓȢİȞĲȩȢīİȞȚțȒȢȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ țȡȐĲȠȢțĮȚȜȠȚʌȠȪȢĳȠȡİȓȢīȀ
ȕ ıİĳȠȡİȓȢİțĲȩȢīȀ

ɇɈɃȻɍȵȻȰɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ

ȰʌɿɽʅʊʎɲʏʊʅʘʆʋʉʐɴɲʌʑʆʉʐʆʏɻʅɿʍɽʉɷʉʍʀɲʏʉʐʄʉɶͬʅʉʑϲϬ

Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɿɷɿʘʏɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐɲʉʌʀʍʏʉʐʖʌʊʆʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɿɷɿʘʏɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐʉʌɿʍʅɹʆʉʐʖʌʊʆʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʅɸɹʅʅɿʍɽɻɸʆʏʉʄɼ

23.154.190
13.190.553
9.963.637
2.432
2.416
16
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ȆǿȃǹȀǹȈȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȣȜȠʌȠȓȘıȘȢʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞǻǼȀȅȃȆǿǻțĮȚǼȚįȚțȫȞȁȠȖĮȡȚĮıȝȫȞʌȠȣ
İĳĮȡȝȩȗȠȣȞĲȠǼȜȜȘȞȚțȩȁȠȖȚıĲȚțȩȈȤȑįȚȠțĮșȫȢțĮȚȩıȦȞİĳĮȡȝȩȗȠȣȞțȜĮįȚțȩȜȠȖȚıĲȚțȩıȤȑįȚȠ
ȵɅɏɁɉɀȻȰɁɅȻȴ
ȰɌɀ
ȸȿȵȾͬȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȻɃ
ɈȸȿȵɌɏɁɃȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
ȵɅɃɅɈȵɉɃɁɉɅɃɉɆȳȵȻɃ

ɃȴȻȾȵɇɇɉȳȾɃȻɁɏɁȻȵɇȰ͘ȵ͘
94382949
ethelreport@ethel.gr

grgdy@ethel.gr

2104270839 - 2104270742
ɉɅɃȴɃɀɏɁ͕ɀȵɈȰɌɃɆɏɁȾȰȻȴȻȾɈɉɏɁ
ʌȠıȐıİİȣȡȫ ȤȦȡȓȢįİțĮįȚțȐ

ȲȰɇȻȾȰɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɀȵȳȵȺȸ
Ȼ͘ȵɇɃȴȰ;сϭнϮнϯнϰнϱнϲнϳͿ
ϭ͘Ʌʘʄɼʍɸɿʎ;сɲнɴͿ
ɲͿɅʘʄɼʍɸɿʎɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆɅʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʄʉɿʋʙʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆʃɲɿɳʖʌɻʍʏʉʐʐʄɿʃʉʑ
ɴͿɅʘʄɼʍɸɿʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
Ϯ͘ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;сɶнɷнɸнʍʏͿ
ɶͿɈɲʃʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ɷͿȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿɅʊʌʉɿɅȴȵ;ɴɳʍɸɿɼɷɻʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ
ɇȰȵͿ
ɸͿȵ͘ȵ͘

ʍʏͿȿʉɿʋɹʎ

ϯ͘ȶʍʉɷɲʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆɲʍʖʉʄɿʙʆ
ϰ͘ȶʍʉɷɲȾɸʔɲʄɲʀʘʆ;ɈʊʃʉɿɅɿʍʏʘʏɿʃʉʀͿ
ϱ͘Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼʋɲɶʀʘʆ
ϲ͘ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲ
ϳ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʍʉɷɲ
ȻȻ͘ȵɂɃȴȰ;сϴнϵнϭϬнϭϭнϭϮнϭϯнϭϰнϭϱнϭϲͿ
ϴ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɅʌʉʍʘʋɿʃʉʑ;сʍʏʚнɺнɻͿ
ʍʏͿȰʅʉɿɴɹʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɺͿȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎʃɲɿɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɻͿɅɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌʉʖɹʎʃɲɿɹʇʉɷɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ϵ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɈʌʀʏʘʆ
ϭϬ͘ɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȸʄɸʃʏɿʃʊɆɸʑʅɲͲʔʘʏɲɹʌɿʉͲɊɷʌɸʐʍɻͲ
Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʆʉʀʃɿɲ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍʏʌɲ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʋɿʍʃɸʐɹʎʃɲɿɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ
ϭϭ͘Ɍʊʌʉɿ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʃɲɿʔʊʌʉʐ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎͿ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɌʊʌʉʎȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎɍʌɼʍɻʎ

ɁȴȵȻȾɈȻȾȸɇɉɇɍȵɈȻɇȸɀȵȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɇȵȳȿɇ

188.338.600
92.580.000
70+71+72
73
74
74.96
43.00*+41.10

748.600

ȿɃȻɅȰϳϰȾȰȻɅȿȸɆɏɀȵɇȰɅKɈɃȾɆȰɈɃɇȳȻȰȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃ
ɇȰɇɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁȿɃȳɏȵȳȳɉȸɇȵɏɁ͕ȰɁȰȿȸɎȸ
ȴȰɁȵȻȰȾɏɁȾȰȻȿɃȻɅɏɁɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁɇȰɇȰɅɃɈɃ
ȾɆȰɈɃɇ͕ɈȰɀȵȻȰȾȵɇȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ͕
ȰɉɂȸɇȵȻɇɀȵɈɃɍȻȾɃɉȾȵɌȰȿȰȻɃɉɅȿȸɁɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɅȴȵ
75
ϳϲɅȿȸɁϳϲ͘Ϭϰ
ϳϴɅȿȸɁϳϴ͘Ϭϱ
ϴϮ͘ϬϭȾȰȻȿɃȻɅȰȵɇɃȴȰɅɃɉȴȵɁɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻɇɈȻɇ
ȰȿȿȵɇȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ
ϴϭ͘Ϭϭ;ɅȿȸɁϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϰȾȰȻϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϱͿ

6.250.000
50.000
2.000.000

ϲϬɅȿȸɁϲϬ͘Ϭϱ
ϲϬ͘ϬϬȵɏɇϲϬ͘Ϭϭ

710.000
233.021.812
142.500.000
110.300.000

ϲϬ͘ϬϯȵɏɇϲϬ͘Ϭϰ

30.400.000

60.02
61
62

1.800.000
2.280.000
26.595.000

ϲϮ͘ϬϬȵɏɇϲϮ͘Ϭϯ

12.100.000

62.04
62.05
62.07

25.000
11.000.000
3.470.000

63+88.08+88.09

6.600.000

88.08+88.09

ϭϮ͘ȴɿɳʔʉʌɲȶʇʉɷɲ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸɈʌʀʏʉʐʎ
;ɷʘʌɸɹʎ͕ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͿ

ϲϰ͘Ϭϲʃɲɿϲϳ

ϭϯ͘Ɉʊʃʉɿʃɲɿʍʐʆɲʔɼɹʇʉɷɲ

ϲϱȾȰȻϭϲ͘ϭϴ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɲʋɳʆɸʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆʋʄɻʌʘʏɹɸʎʍʏʉ
ʃʌɳʏʉʎɸʋʀʏʘʆɷɲʆɸʀʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʅɸʏɻʆɸɶɶʑɻʍɻ
ʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ
ϭϰ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʇʉɷɲ
ϴϭ͘ϬϬɅȿȸɁϴϭ͘ϬϬ͘ϬϯȾȰȻϴϭ͘ϬϬ͘Ϭϰ
ϭϱ͘ȾɲɽɲʌɼȾʏɼʍɻɅɲɶʀʘʆ;ʉʅɳɷɲϭͿ͘ȸɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑ
ɲɶʉʌʙʆʃɲɿʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆʋɲɶʀʘʆʃɲʏɳʏɻʖʌɼʍɻ͘

ϭϬͲϭϲ;ȰȳɃɆȵɇͲɅɏȿȸɇȵȻɇͿɅȿȸɁϭϲ͘ϭϴ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʋɿʋʄɲʃɲɿʄʉɿʋʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ

[14]

ϭϲ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎ;ʉʅɳɷɲϮͿ͘ȸʉʅɳɷɲϮɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸ
ɴɳʍɻʏɿʎɲɶʉʌɹʎʃɲɿʊʖɿʏɻʆɲʌʖɼʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎɸʍʊɷʉʐͲ
[20-28]
ɸʇʊɷʉʐɼʏɻʎɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ͘
ȻɇɃȷɉȳȻɃ;сȻͲȻȻͿ

92.580.000
86.748.600
86.000.000

ϰϯ͘Ϭϰɼϳϰ͘Ϭϴ

ϲϬ͘ϬϱнϲϰɅȿȸɁϲϰ͘ϭϭȾȰȻϲϰ͘ϭϮнϴϮ͘ϬϬнϴϴ͘Ϭϲнϱϯ͘Ϭϭ
нɅȿȸɆɏɀȵɇɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁϰϰʖʌɹʘʍɻ;ɅȿȸɁϰϰ͘ϭϰȾȰȻ
ϰϰ͘ϭϱͿɀȵȻɃɁϴϰɹʍʉɷʉɀȵȻɃɁϳϴ͘Ϭϱ</ϲϳʃɲɿʄʉɿʋɳ
ɹʇʉɷɲʋʉʐɷɸʆɹʖʉʐʆʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍɸɳʄʄɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

Ύȴɸʆɲʔʉʌɳʃɲʏɲɽɹʍɸɿʎʅɸʏʊʖʘʆ͕ɲʄʄɳʏʉʐʎɸɿɷɿʃʉʑʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ɶɿɲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘
ϲϳΎΎɅɲʌʉʖɹʎͲɍʉʌɻɶʀɸʎͲȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͲȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ;ɲʔʉʌɳʏʉʐʎ
ȵɿɷɿʃʉʑʎȿʉɶɿɲʌɿɲʍʅʉʑʎͿ

ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȅȈ
ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ

2.172.878

900.000

2.500.000
4.498.600

44.975.334
-44.683.212
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ɅɆɃɇȺȵɈȰɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɹʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ
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ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȅȈ
ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ

ȵȻɇɆɃȵɇ
ϭ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊɷɳʆɸɿɲ
ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɅȻɇɈɏɇȸɍɆȸɇȸɇͿ
Ϯ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊʋʘʄɼʍɸɿʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕
ʃʄʋ͘
ϯ͘ȶʃʏɲʃʏɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆ
ʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɉʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐȳϮ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐɅʌʙʏʉʐʏʉʐɁʊʅʉʐϰϬϵϯͬϭϮ
ȵȾɆɃȵɇ
ϰ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɍɆȵɏɇȸɍɆȸɇȸɇͿ
ϱ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕ʃʄʋ͘
ϲ͘ȵʇʊʔʄɻʍɻʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆʉʔɸɿʄʙʆɲʋʊʏɻʆɸɿɷɿʃɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɉʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐȳϮʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ɅʌʙʏʉʐʏʉʐɁʊʅʉʐϰϬϵϯͬϭϮ
ȿɃȻɅȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
ϳ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʏʉʃʉʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆʏʉʐʔʉʌɹɲ
[43] 5.
ʍɲʎʄʊɶʘɸɶɶʐɼʍɸʘʆ;сɲнɴͿ
ɲͿɅʄɻʌʘʅɹʎʏʊʃʘʆ
ɴͿɅʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ϴ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎɷɲʆɸɿɲʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ
ϵ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʄʉɿʋʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ
;ʋʄɻʆɷɲʆɸɿɲʃʙʆͿ
ϭϬ͘Ȱʐʇɼʍɸɿʎʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐʅɸʃɸʔɳʄɲɿɲʅɸʏʊʖʘʆ
ɲʋʊʏɲʃʏɿʃʊʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ϭϭ͘ɈɲʅɸɿɲʃɹʎɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸɿʎɲʋʊʏʉȾʌɳʏʉʎ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǿȈȅȁȅīǿȈȂȅȊ
31/12/2014
ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ
1

ǻȚĮșȑıȚȝĮ ĮȕȖ
Į ȉĮȝİȓȠ ȝİĲȡȘĲȐțĮȚİʌȚĲĮȖȑȢ

3.289.225
499.727

ǹʌȩʌȩȡȠȣȢĲȠȣȆǻǼ
ǹʌȩȜȠȚʌȠȪȢʌȩȡȠȣȢ
ȕ ȀĮĲĮșȑıİȚȢıĲȘȉȡȐʌİȗĮĲȘȢǼȜȜȐįȠȢ

499.727
2.789.499

ǹʌȩʌȩȡȠȣȢĲȠȣȆǻǼ

494.907

ǹʌȩȜȠȚʌȠȪȢʌȩȡȠȣȢ

2.294.592

Ȗ ȀĮĲĮșȑıİȚȢıĲȚȢȜȠȚʌȑȢĲȡȐʌİȗİȢ

0

ǹʌȩʌȩȡȠȣȢĲȠȣȆǻǼ
ǹʌȩȜȠȚʌȠȪȢʌȩȡȠȣȢ

2

ȋȡİȩȖȡĮĳĮ ĮȕȖ
Į ȉȓĲȜȠȚǼȜȜȘȞȚțȠȪǻȘȝȠıȓȠȣ ȑȞĲȠțĮȖȡĮȝȝȐĲȚĮțĮȚȠȝȩȜȠȖĮ
ȕ ȁȠȚʌȐȠȝȩȜȠȖĮ ȠȝȩȜȠȖĮİĲĮȚȡİȚȫȞĲȡĮʌİȗȫȞțȜʌ
Ȗ ȂİĲȠȤȑȢȜȠȚʌȑȢıȣȝȝİĲȠȤȑȢȝİȡȓįȚĮĮȝȠȚȕĮȓȦȞțİĳĮȜĮȓȦȞ

3

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
Į ıİĳȠȡİȓȢİȞĲȩȢīİȞȚțȒȢȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ țȡȐĲȠȢțĮȚȜȠȚʌȠȪȢĳȠȡİȓȢīȀ
ȕ ıİĳȠȡİȓȢİțĲȩȢīȀ

20.892.637
9.093.391
11.799.246

ɅȰȺȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ
4

ǻȐȞİȚĮĮʌȩʌȚıĲȦĲȚțȐȚįȡȪȝĮĲĮțĮȚȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ
Į ǻȐȞİȚĮİıȦĲİȡȚțȠȪ
ȕ ǻȐȞİȚĮİȟȦĲİȡȚțȠȪ

5

ɇɈɃȻɍȵȻȰɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ

ȁȠȚʌȑȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ

82.353.429

Į ıİĳȠȡİȓȢİȞĲȩȢīİȞȚțȒȢȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ țȡȐĲȠȢțĮȚȜȠȚʌȠȪȢĳȠȡİȓȢīȀ

17.527.555

ȕ ıİĳȠȡİȓȢİțĲȩȢīȀ

64.825.874

ȰʌɿɽʅʊʎɲʏʊʅʘʆʋʉʐɴɲʌʑʆʉʐʆʏɻʅɿʍɽʉɷʉʍʀɲʏʉʐʄʉɶͬʅʉʑϲϬ

Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɿɷɿʘʏɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐɲʉʌʀʍʏʉʐʖʌʊʆʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɿɷɿʘʏɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐʉʌɿʍʅɹʆʉʐʖʌʊʆʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʅɸɹʅʅɿʍɽɻɸʆʏʉʄɼ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΤΡΖΗΣ

5.595
5.442
153
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Αριθμ. 1251
(2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98/22.04.2005).
2. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α΄/2014).
3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α'/20)
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/23.09.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α'/297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α'/265) και ιδίως των άρθρων 62, 63 και 65 αυτού.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 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.
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8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 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.
9. 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.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες
της ΕΥΔ ΠΑΑ
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων κ'
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων 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 την ακόλουθη δράση του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΠΑΑ) με τους εξής όρους:
Μέτρο 10 - Υπομέτρο 10.2 Στήριξη για τη Διατήρηση
και Βιώσιμη Χρήση και Ανάπτυξη γεωργικών πόρων στη
γεωργία
Κωδικός δράση

Τίτλος υπομέτρου

Διατήρηση απειλούμενων
10.1.09
αυτοχθόνων φυλών
αγροτικών ζώων
Για την ανωτέρω δράση ο ΕΦΔ θα ενημερώνεται από
την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη
δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) για το ΠΑΑ.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται
Ο ΕΦΔ - Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων αναλαμβάνει
στο πλαίσιο του ΠΑΑ για τη δράση όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
1. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, 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 προόδου του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνεται
και έκθεση των δραστηριοτήτων της παράλληλης αξιολόγησης,

18406

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμάτων
στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα),
• του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικονομικών στοιχείων της δράσης του Άρθρου 1 της παρούσας,
• του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
• του καθορισμού κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών,
• 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
της δράσης του Άρθρου 1.
2. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και
της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με τη δράση 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 της δράσης
του άρθρου 1 της παρούσας με τη σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα αρμοδιότητα τους.
4. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευση της δράσης του άρθρου 1 της παρούσας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.
5. Παρακολουθεί για τη δράση του άρθρου 1 της παρούσας, την πορεία εφαρμογής και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική της πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους
δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξης της, 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.
6. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+3 της
δράσης του Άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει
σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ.
7. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστήριξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα
που σχετίζονται με τη δράση του Άρθρου 1 της παρούσας. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της δράσης του Άρθρου 1.
8. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις στους
φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης
του άρθρου 1 της παρούσας σχετικές με την παρακολούθηση και διαχείριση αυτής.
9. Εξασφαλίζει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης
του Άρθρου 1 της παρούσας, ενημερώνονται με σαφή
και λεπτομερή τρόπο σχετικά με τα ακόλουθα:
α) τις διοικητικές διαδικασίες, που πρέπει να τηρηθούν,
ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,
β) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων στήριξης,
γ) τους όρους ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για
την επιλογή και αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση
πράξεων,
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δ) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοινωνίας για την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη
λειτουργία του ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων.
10. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των προτάσεων που υποβάλλονται για τη δράση για την οποία
εκδίδει προσκλήσεις, και διατηρεί σχετικό αρχείο, συνεπικουρούμενος από τους φορείς που εμπλέκονται στην
υλοποίηση της δράσης όπου απαιτείται.
11. Πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους στις
αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα
κριτήρια επιλεξιμότητας, που ισχύουν για τη δράση 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 αποτυπώνονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης. Τροποποιεί την
εν λόγω απόφαση ή την ανακαλεί αν χρειαστεί.
12. Μεριμνά για την αποστολή στην ΕΥΔ ΠΑΑ της απόφασης 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.
13. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για τη δράση του Άρθρου 1 της παρούσας, τυχόν υποβληθεισών προσφυγών,
εξέτασης και διεκπεραίωσης τυχόν αιτήσεων ανάκλησης
αιτήσεων στήριξης και τις διορθώσεις προφανών λαθών
σε αυτές, καθώς και την ευθύνη εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτημάτων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων
αρμοδιότητας της. Επίσης, έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων αρμοδιότητάς της.
14. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:
α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συνδέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί
και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλληλο 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.
15. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για τη δράση του Άρθρου
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 επίλυση τους,
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,
β) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,
γ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα,
δ) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία
των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή
επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης,
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ε) Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης.
16. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον
Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται εισηγείται
στα αρμόδια όργανα την αναστολή της χρηματοδότησης.
17. Μεριμνά για τη καταχώρηση και έχει την ευθύνη για
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
18. Μεριμνά για την επίτευξη του ετήσιου στόχου
απορρόφησης 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 της δράσης του άρθρου 1 της παρούσας
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,
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 αντικειμένου των πράξεων.
4. Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία
πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
5. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των δεικτών για τη δράση του Άρθρου 1 της παρούσας και είναι
αρμόδιος για την υλοποίηση της 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 επιθεωρήσεις, που διενεργούνται απ' όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικούς 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 σχετικά 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.
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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 της δράσης του άρθρου 1 της παρούσας,
β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που
σχετίζονται με τη δράση του άρθρου 1 της παρούσας,
γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
και κάθε τροποποίηση αυτού,
δ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων της δράσης 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
ε) το διαθέσιμο προϋπολογισμό και την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους.
2. Συντονίζει και εποπτεύει τον ΕΦΔ ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας. Επίσης η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής 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, παρακολούθησης και διαχείρισης της δράσης του άρθρου 1
της παρούσας.
4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 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 της δράσης του Άρθρου 1 της παρούσας.
6. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ όσον
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για τη δράση του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
7. Διενεργεί ελέγχους και έχει την ευθύνη για την υποβολή στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου 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 της δράσης του άρθρου
1 της παρούσας.
9. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαιτούμενων πιστώσεων από το ΠΔΕ της δράσης του άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά τον ΕΦΔ.
Άρθρο 5
Πεδίο ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020 και καταργείται ή τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ.40658/15292
(3)
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109, 225, 238 και 280
του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 και 270 του
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.δ. 410/1995, περί
διάλυσης των δημοτικών επιχειρήσεων.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012).
6. Την υπ' αριθ. 11 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ οικ.
4569/27-01-2011).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Την υπ' αριθ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) περί αποδοχής
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
9. Την 16503/13-7-1992 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/1992) με την οποία συστάθηκε η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών έργων οικιστικής και
Πολεοδομικής Ανάπλασης Πειραιά.
10. Την υπ' αριθμ. 07/ΔΤΑ/12823/03/6-2-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής περί
τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων για την Οικονομική και Ποιοτική Ανάπτυξη του Πειραιά «διεύρυνση των σκοπών της
με νέα επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 489/Β΄/5-3-2004.
11. Την υπ' αριθ. 53/10-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, περί λύσης της
Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ», και εγκρίνει την εκκαθάριση αυτής,
αποφασίζουμε:
Τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 262 και 270 του Ν. 3463/2006 και
του άρθρου 284 του Π.δ. 410/1995.
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Για την λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης προκαλείται δαπάνη 10.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 € στον
ΚΑ: 10.6142.03.
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στον Δήμο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 975/2016
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας του
προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου για το Β' εξάμηνο
του έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010
περί συστάσεως Δήμων και καθορισμού αρμοδιοτήτων
του Δημάρχου αντιστοίχως.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. γ' του άρθρου 7 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), βάσει των οποίων στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β'
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.ΑΧ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
υπάλληλοι των ΟΤΑ α' βαθμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης
εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
του προσωπικού των ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και το ύψος
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του
Ν. 4258/2014 που ορίζουν το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό που υπηρετεί
στην Υπηρεσία Καθαριότητας των ΟΤΑ α' βαθμού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010)
(Πρόγραμμα Καλλικράτης).
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ. και άλλες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003.
8. Τις όμοιες του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ.
143/Α΄/28-6-2007).
9. Την υπ' αριθμό 859/30.11.2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η εξαίρεση
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου για το έτος 2016.
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10. Την υπ' αριθμό 852/23.11.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λέσβου.
11. Την με αρ. πρωτ. 332/5-1-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
12. Το ΦΕΚ 21/14.01.2016 της 332/2016 απόφασης που αφορά εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης
εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου.
13. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν αποδυναμωθεί λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων
τα έτη 2013-2015, των αυτοδίκαιων απολύσεων και της θέσης σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή των Ν. 4024/2011,
Ν. 4093/2012 και Ν. 4172/2013, ενώ μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν
επιφορτιστεί με πλήθος νέων αρμοδιοτήτων.
14. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου προκειμένου
να διασφαλιστεί η καθαριότητα της πόλης, ο έλεγχος των κοινόχρηστων χώρων όλες τις ημέρες της εβδομάδας, η
φύλαξη κτιρίων, αλσών, κοιμητηρίων, αποθηκών κ.λπ., και γενικά για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του
δημόσιου συμφέροντος.
15. Για τη διασφάλιση της καθαριότητας του νησιού και της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος και
ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των κάτωθι αναγκών:
¾ Την κάλυψη αναγκών εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού της Καθαριότητας κατά τα τελευταία έτη.
¾ Για την αποκομιδή απορριμμάτων από χώρους όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων (σχολεία,
νοσοκομεία, στρατόπεδα κ.λπ.).
¾ Τις αυξημένες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων μετά από αργίες, απεργίες, κ.λπ.
¾ Τις έκτακτες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων - ογκωδών - κλαδιών λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης και ιδιαίτερα κατά το Σαββατοκύριακο και τις αργίες.
¾ Τις έκτακτες ανάγκες λόγω ανωτέρας βίας (πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ).
¾ Τις ανάγκες σκουπίσματος των κεντρικών δρόμων πόλεων και οικισμών κατά το Σαββατοκύριακο και τις αργίες.
¾ Την ανάγκη Φύλαξης των αμαξοστασίων του Δήμου κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.
¾ Τον καθαρισμό των χώρων που γίνονται διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές και εορταστικές εκδηλώσεις.
¾ Το γεγονός ότι έχει καθοριστεί νυχτερινό ωράριο εργασίας της υπηρεσίας καθαριότητας, για να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας των οχημάτων.
16. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς Φ.20/6012 ποσού 140.000,00 €, Φ.20/6022.0001 ποσού
60.000,00 € και Φ.20/6042 ποσού 4.000,00 € στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης (σχετ. η υπ' αριθμό 79378/24-12-2015
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή, απογευματινή, νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία με αμοιβή του μόνιμου,
Ι.Δ.Α.Χ, Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών προσωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του Δήμου Λέσβου για το (Β') εξάμηνο του 2016, ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση
Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Υπερωριακή
εργασία
απογευματινών
ωρών

Νυκτερινή
εργασία
καθημερινών
πέραν της
υποχρεωτικής

Εργασία
νυκτερινή προς
συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής

Εργασία
ημερήσια
Κυριακών &
Εξαιρέσιμων

Εργασία
νυκτερινή
Κυριακών &
Εξαιρέσιμων

186

186

186

186

186

Για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, οι προβλεπόμενες πιστώσεις έχουν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 ως εξής:
Κ.Α. 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

140.000,00 €

6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

60.000,00 €

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

4.000,00 €

18410
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Οι σχετικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να υπερβούν το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, όπως έχουν κατανεμηθεί στον παραπάνω πίνακα.
Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής:
α. Υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών έως 20
ώρες μηνιαίως.
β. Νυχτερινή εργασία καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής έως 16 ώρες μηνιαίως.
γ. Εργασία ημερήσια ή νυκτερινή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες έως 30 ώρες μηνιαίως.
δ. Εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής με ανώτατα όρια έως 140 ώρες
μηνιαίως.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως υπό των καθ' ύλη αρμόδιων οργάνων ή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
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και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με
την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου
αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού
αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία.
Οι αποφάσεις έγκρισης καταβολής αποζημίωσης που
θα εκδίδονται σε εκτέλεση της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού το αργότερο μέχρι την 5η εκάστου μηνός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 18 Μαΐου 2016
Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02015800306160012*

