
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ Β΄/
1273/4-5-2016) Απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπι-
ση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020».

2 «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υ  -
παλλήλων του Δήμου για το Α΄ εξάμηνο 2017».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3417 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 

Β΄/1273/4-5-2016) Απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέ-

σπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 

και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανά-

πτυξη της Ελλάδας 2014-2020». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Το π.δ. 63/21.04.2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.04.2005) και ειδικότερα το άρθρο 90 «Έλεγχος των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις».

2. Το π.δ. 107/27.08.2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/28.08.2014) σχε-
τικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
45 του ν. 4305/30.10.2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014).

3. Το π.δ. 24/27.01.2015 «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015).

4. Το π.δ. 70/22.09.2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του οποίου το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχε συγχωνευθεί με 

την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 24/2015 με το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε Υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ανασυνιστάται και το Υπουργείο Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με-
τονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Το π.δ. 125/05.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/
05.11.2016).

6. Το Νόμο 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) 
Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 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 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις».

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

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της Διαδικασίας Ι.1.3 «Διοικητικός 

έλεγχος των αιτήσεων στήριξης» του Παραρτήματος της 
αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ Β΄/1273/4-5-2016) Απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020» και συγκεκριμένα την αντικατά-
σταση της ενότητας «Παρεμβάσεις που δεν σχετίζονται 
με εκτάσεις ή αριθμό ζώων» ως ακολούθως:

«Παρεμβάσεις που δεν σχετίζονται με εκτάσεις ή αριθ-
μό ζώων.

Στον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν 
(ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται επαλήθευση:

α) Της επιλεξιμότητας του δικαιούχου·
β) των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και 

άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με την ενέργεια 
για την οποία ζητείται στήριξη·

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής·
δ) της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας, συ-

μπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με την κατηγο-
ρία δαπανών ή τη μέθοδο υπολογισμού που πρέπει να 
χρησιμοποιείται όταν η ενέργεια ή μέρος αυτής εμπίπτει 
στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

ε) του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δα-
πανών του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων των 
συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης. 
Οι δαπάνες αξιολογούνται με χρήση κατάλληλου συ-
στήματος αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς, σύ-
γκριση των διαφόρων προσφορών ή επιτροπή αξιολό-
γησης.

Αρχικά ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή, η πληρότη-
τα και η συμμόρφωση των υποβληθεισών αιτήσεων ως 
προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις βαθμολογούνται με βάση τα 
κριτήρια επιλογής και προσδιορίζεται το ποσό και πο-
σοστό στήριξης.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε κατάλληλο φύλ-
λο διοικητικού ελέγχου, στο εξειδικευμένο ανά κατη-
γορία παρέμβασης πληροφοριακό σύστημα (ΠΣΚΕ ή 
ΟΠΣΑΑ).

Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα εκδίδεται Πίνα-
κας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στον οποίο 
παρουσιάζονται οι παραδεκτές και μη παραδεκτές 
αιτήσεις. Οι παραδεκτές αιτήσεις κατατάσσονται με 
φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Στον Πίνακα επισημαί-
νονται:

i. Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, των οποί-
ων ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαί-
νει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης και των 
οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη τυχόν ελάχιστου 
ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση·

ii. οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη και οι 
λόγοι απόρριψής τους,

iii. το οικονομικό αντικείμενο των αιτήσεων, έτσι όπως 
διαμορφώθηκε από το διοικητικό έλεγχο.

Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, σύμφωνα 
με το σημείο i ανωτέρω, εντάσσονται στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ακολουθώντας τη Διαδικασία 
Ι.1.4.

Ο ανωτέρω πίνακας συνοδεύεται από σαφείς πληρο-
φορίες για την πρόσβαση των αιτούντων στο αναλυ-
τικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό 
απεικονίζεται στο εξειδικευμένο ανά κατηγορία πα-
ρέμβασης πληροφοριακό σύστημα (ΠΣΚΕ ή ΟΠΣΑΑ), 
για τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφα-
νούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του 
Ν. 2690/1999, τον τρόπο, τον τόπο και τις προθεσμίες 
υποβολής της εν λόγω προσφυγής. Ο πίνακας δημοσιο-
ποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση των 
αιτούντων.

Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως και εξε-
τάζεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα 
με την αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1822/-24-8-
2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως ισχύει κάθε φορά. Με 
βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης, επικαιροποιείται ο 
Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, ο οποίος 
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται 
αμελητί στους προσφεύγοντες.

Η ΕΥΔ ΠΑΑ ή ο φορέας στο οποίο εκχωρείται η αρ-
μοδιότητα, προβαίνει σε υπερδέσμευση του ποσού της 
πρόσκλησης με σκοπό:

1. Την προσαρμογή, όπου απαιτείται, του οικονομικού 
αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί προς 
στήριξη·

2. την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
των αιτήσεων που μετά την εξέταση της σχετικής προ-
σφυγής, συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση 
της τελευταίας πρότασης που επιλέχθηκε προς στήριξη, 
σύμφωνα με το σημείο i ανωτέρω.

Το ποσό της υπερδέσμευσης μπορεί να ανέλθει έως το 
110% της συνολικής δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζε-
ται στην πρόσκληση, δυνάμει της οποίας υποβλήθηκαν 
οι σχετικές αιτήσεις στήριξης. Στην περίπτωση που το 
ποσοστό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανωτέ-
ρω ενεργειών ή και σε άλλες πλήρως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, δύναται να αυξηθεί. Στην περίπτωση εκ-
χώρησης της αρμοδιότητας, η εν λόγω αύξηση απαιτεί 
την έγκριση της ΕΥΔ ΠΑΑ.

Στην περίπτωση όπου μετά τις ανωτέρω ενέργειες δεν 
καλύπτεται το καθορισμένο επίπεδο υπερδέσμευσης, 
η ΕΥΔ ΠΑΑ ή ο φορέας στο οποίο εκχωρείται η αρμο-
διότητα, δύναται να προβεί σε επιλογή επόμενων στη 
σειρά κατάταξης αιτήσεων στήριξης του επικαιροποι-
ημένου Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, 
εφόσον αυτές συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύ-
τερη της τυχόν ελάχιστης βαθμολογίας που ορίζει η 
πρόσκληση».

Άρθρο 2
Την τροποποίηση της Διαδικασίας Ι.6.4 «Διοικητικός 

έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβο-
λής» του Παραρτήματος της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 
Β΄/1273/4-5-2016) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμ-
ματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και 
συγκεκριμένα την αντικατάσταση της πέμπτης παραγρά-
φου της ενότητας «Διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων 
πληρωμής για παρεμβάσεις που δεν συνδέονται με έκτα-
ση ή αριθμό ζώων» ως ακολούθως:

«Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η ΕΥΔ ΠΑΑ ή ο φορέας 
στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, εκδίδει απόφαση 
διάθεσης πίστωσης, με την οποία εγκρίνεται το συνολικό 
ποσό για την καταβολή των ενισχύσεων σε δικαιούχους, 
όπως προκύπτει είτε από τους πραγματοποιηθέντες διοι-
κητικούς ελέγχους είτε με βάση τις προβλέψεις πληρω-
μών της ΕΥΔ ΠΑΑ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η 
αρμοδιότητα. Επιπλέον στην εν λόγω απόφαση αναγρά-
φονται, κατ’ ελάχιστο, η Συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο 
ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. Η απόφαση αποστέλλεται στη 
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Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, για τις δικές της 
ενέργειες, και καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ.»

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 73/2016 (2)
«Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το Α΄ εξάμηνο 2017». 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 58, παρ.1, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010).
Των άρθρων 48, παρ.2 και 3 και 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007).
Του άρθρου 284, παρ. 2 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).
Του άρθρου 20 του ν. 4354/205 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.10.2015).
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3731/2008.
3. Το αριθμ. 778/Γ28495/22.02.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
4. Την αριθμ. 55496/11490/2011 «Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας-Εξαίρεση από την εφαρ-

μογή της πενθημέρου εργασίας» απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. Β΄1885/25.08.2011 Φ.Ε.Κ.

5. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2017 θα παρουσια-
σθούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού 
της υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 284/2011 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 63501/3133/2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.1963 τ.Β΄/02.09.2011 
Φ.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 96/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 
97055/17975/14.11.2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3255/06.12.2012.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 55.000,00€ και θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στους σχετικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού 
του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης, υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και καθιερώνουμε αυτήν κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
από ώρα 15η έως και 22η ώρα, για το Α΄ Εξάμηνο 2017 ως εξείς:

Υπηρεσία Αριθμός 
Ατόμων

Ώρες 
Έως

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου (Κ.Α.Ε. 10.6012.01) 2 240
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου (Κ.Α.Ε. 10.6022.01) 2 240
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.01) 5 600
Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας (Κ.Α.Ε. 10.6012.15-10.6022.11) 9 1.080
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.Ε. 10.6012.21-10.6022.21) 11 950
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου (Κ.Α.Ε. 20.6012.01- 20.6022.01- 
35.6012.01 - 35.6022.01) 30 1.740

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε. 25.2012.01 - 25.6022.01) 17 870
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Κ.Α.Ε. 30.6012.01 30.6022.01) 9 1.080
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Κ.Α. 40.6012.01) 5 600

Υπερωριακή απασχόληση, για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου, σύμφωνα 
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με την αριθμ. 55496/11490/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ως εξής:

Υπηρεσία Αριθμός 
Ατόμων

Ώρες 
Έως

Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας (Κ.Α.Ε. 10.6012.15) 3 360
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου (Κ.Α.Ε. 20.6012.02- 20.6022.02) 30 1.392
Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε. 25.6022.02) 9 280
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.02) 5 480

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή ν’ αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284, 
παρ. 2 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αμαλιάδα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042222812160004*
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