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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8004/8/286ια
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασία, για το μόνιμο και
το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο−
μίας/Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016
μέχρι 30−6−2016.

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το μό−
νιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου πολιτικό προσωπικό της Ελλη−
νικής Αστυνομίας/Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης, για το χρονικό διά−
στημα από 1−1−2016 μέχρι 30−6−2016. .............................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 571/66631/
15−6−2012 (ΦΕΚ Β΄/1946) κοινής υπουργικής απόφα−
σης, «Διαδικασία πληρωμής της Πράξης με τίτλο
“Υποστήριξη της λειτουργίας Επιτελικών Φορέ−
ων του Π.Α.Α.”, του μέτρου 511, του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013». ........................
Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικο−
τήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών
του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου και
για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9
του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει..............................................
Έγκριση α) δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτω−
ση διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό
Φλέβας» ΚΕ ΑΤΗ 1002), β) διάθεσης πίστωσης πο−
σού 6.000.000,00 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων
του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ5720002 της ΣΑΕ 572
και γ) ορισμός Αναθέτουσας Αρχής. ............................
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της πα−
ροχής μειωμένου εισιτηρίου μετακίνησης στους
σπουδαστές της ΑΕΝ/Ασπροπύργου. ...........................
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/24−03−2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 176/τ.Α΄)».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων........».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρε−
σιών Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ 281/τ.Α΄)».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 394/2001 (ΦΕΚ Α΄/274) «Περί
χρόνου εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ» και ιδίως το
άρθρο 4 παρ. 3 α΄ και β΄:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό,
λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των
Αστυνομικών Υπηρεσιών ή του είδους και της μορφής
της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης
εργασίας:
α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που
υπηρετεί όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι
απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των
Υπηρεσιών αυτών.
β. Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότη−
τας του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι
και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε
ώρα του 24ωρου, καθώς και την έκτη ημέρα της εβδο−
μάδας, κατά την κρίση του προϊσταμένου ή διοικητή ή
διευθυντή της Υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της
προϊσταμένης αυτού Υπηρεσίας».
6. Το Π.δ. 24/27−1−2015 «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27−1−2015).
7. Την υπ’ αριθ. Υ5 από 27−1−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 204/τ.Β΄/27−1−2015).
8. Του Π.δ. 73/23−9−2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015).
9..−Την υπ’ αριθ. Υ6/25−9−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 2109/τ.Β΄/29−9−2015).
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016
έως 30−6−2016, ποσού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων εξή−
ντα επτά ευρώ (122.067,00 €) περίπου, που θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 και
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι
ευρώ (94.176,00 €) περίπου που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0512 του προϋπο−
λογισμού εξόδων έτους 2016 της Ελληνικής Αστυνομίας
Ε.Φ.43−110.
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ: 8000/1/179γ από 29/12/2015 ει−
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού και Επιτε−
λικού Σχεδιασμού(στο Πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.τ.Π.).
13. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυ−
ξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του
πολιτικού προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερει−
ακές Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο σε αριθμό των υπαλλή−
λων του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου Πολιτικού Προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, που μπο−
ρεί να εργάζεται υπερωριακά, για το χρονικό διάστημα
από 1−1−2016 μέχρι 30−6−2016 ως εξής:
Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
α) 18 άτομα επί 20 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα
επί 6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δύο χιλιάδων
εκατό εξήντα (2.160).

β) 177 άτομα επί 15 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα
επί 6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δέκα πέντε χι−
λιάδων εννιακοσίων τριάντα (15.930).
Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
α) 18 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί
6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων επτακοσίων
είκοσι οκτώ (1.728).
β) 89 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα
επί 6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (8.544).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

F
Αριθμ. 3315/148198
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 571/66631/
15−6−2012 (ΦΕΚ Β΄/1946) κοινής υπουργικής απόφασης,
«Διαδικασία πληρωμής της Πράξης με τίτλο “Υποστή−
ριξη της λειτουργίας Επιτελικών Φορέων του Π.Α.Α.”,
του μέτρου 511, του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007−2013».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Των άρθρων 33, 37 και 46, του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/
Α΄/2007), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013», όπως ισχύει.
2. Του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979), «Περί οργάνω−
σης των Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της
Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργα−
νωτικών θεμάτων», όπως ισχύει.
3. Των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/Α΄/1998), «Περί σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.ΚΕ.Π.Ε.)», όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
5. Του Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α΄/2002) σχετικά με την
εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων, όπως ισχύει.
6. Του Π.δ. 107/2014, (ΦΕΚ 174/Α΄/2014), «Οργανισμός
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» και του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ
114/Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
8. Του Καν(ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρη−
ματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
9. Του Καν(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
10. Του Καν(ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1290/2005 του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Συμβουλίου, σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών
των οργανισμών πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο
πλαίσιο του Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α.
11. Του Καν(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1290/2005 του
Συμβουλίου, σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του Ε.Γ.Τ.Α.Α.
12. Του Καν(ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)
1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
13. Του Καν(ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)
1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμ−
μόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής
ανάπτυξης.
14. Του Καν(ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1698/2005
του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασι−
ών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε
σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
15. Της αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφασης της
Επιτροπής Ε.Κ., για την έγκριση του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά
και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τρο−
ποποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
16. Της αριθμ. 282966/9−7−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) κοι−
νής απόφασης, των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Έγκριση
του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ.
με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ)».
17. Της αριθμ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β΄/2008) από−
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, για τη «Θέσπιση του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτική Ανά−
πτυξη της Ελλάδας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
18. Της αριθμ. 281255/6−5−2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχου
του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».
19. Της αριθμ. 4941/7−11−2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) κοινής
υπουργικής απόφασης,«Σύστημα Δημοσιονομικών Δι−
ορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή
Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013».
20. Της αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ/Β΄/2222) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέ−
ξανδρο Χαρίτση».
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21. Της αριθμ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/2009) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Μεταφορά της
Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή
των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
(ΕΠΑΛ) περιόδου 2007−2013 από το πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για
την εφαρμογή του».
22. Της αριθμ. 327739/11−10−2007 (ΦΕΚ 2038/Β΄/2007)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)− Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού
Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων
(Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».
23. Του αριθμ. 1223474/16−11−2011 εγγράφου της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής.
24. Της αριθμ. 2363/6−6−2012 απόφασης ένταξης πρά−
ξης με το συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής όρων, με Δι−
καιούχο την Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
25. Της αριθμ. 571/66631/15−6−2012 (ΦΕΚ 1946/Β΄/2012)
κοινής απόφασης, των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, «Διαδικασία πληρωμής της Πράξης με
τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας Επιτελικών Φορέων
του Π.Α.Α» του Μέτρου 511, του Προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. 1099/118138/24−12−2012 (ΦΕΚ 3572/Β΄/2012).
26. Της αριθ. 368/147550/30.12.2015 εισήγησης της
ΓΔΟΥ του Υπ.Α.Α & Τ.
Β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Ν.Π.Ι.Δ.
και του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Ι. Αντικαθιστούμε το άρθρο 2 της αριθμ. 571/663631/
15−6−2012 απόφασης μας, ως εξής:
«Άρθρο 2
Προκαταβολή και πληρωμές δαπανών
1. Η χρηματοδότηση στη ΜΟΔ Α.Ε., πραγματοποιεί−
ται τμηματικά, ανάλογα με τη πορεία υλοποίησης της
Πράξης, για δαπάνες που αφορούν στο διάστημα με
έναρξη όπως ορίζεται από την απόφαση Ένταξης και
έως 31 −12−2015.
2. Η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν
αίτησης της, από τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δεν θα υπερ−
βαίνει το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, για την πραγμα−
τοποίηση δαπανών της εν λόγω πράξης που αφορούν
στο ίδιο διάστημα.
− Η παρούσα απόφαση αποτελεί γραπτή εγγύηση,
προς τον Οργανισμό Πληρωμών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως
αρχής στην οποία υπάγεται η δικαιούχος ΜΟΔ Α.Ε., και
η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 100% του ποσού
της προκαταβολής, για τις υποχρεώσεις της απέναντι
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για τη χορήγηση της προκαταβολής η δικαιούχος
υποβάλλει στην ΕΥΔΠΑΑ 2007−2013, φάκελο πληρω−
μής με το σχετικό αίτημα του, συνοδευόμενο από τα
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αντίστοιχα υποστηρικτικά έγγραφα ,σύμφωνα με τη
σχετική εγκύκλιο πληρωμής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Σε αυτά
περιλαμβάνεται το έγγραφο αίτημα του δικαιούχου
στο οποίο και δηλώνει τη δέσμευση του για τη χρησι−
μοποίηση της προκαταβολής στην άμεση υλοποίηση
του έργου.
Η προκαταβολή παραμένει στη διάθεση του δικαιού−
χου, ανάλογα με την πρόοδο της πληρωμής των πραγ−
ματοποιημένων δαπανών και την πρόβλεψη δαπανών
του δικαιούχου.
Η εκκαθάριση της προκαταβολής που έχει λάβει ο
Δικαιούχος διενεργείται με τις πραγματοποιημένες
δαπάνες, έτσι ώστε οι πληρωμές των υπολειπόμενων
αιτημάτων να συμψηφίζουν τη χορηγηθείσα προκατα−
βολή στο σύνολό της, σε χρονικό διάστημα τεσσάρων
μηνών από την λήξη των νομικών δεσμεύσεων της
πράξης.
Δαπάνες που καταβάλλονται από τον Δικαιούχο ΜΟΔ
Α.Ε., και δύνανται να μεταφερθούν στην επόμενη Προ−
γραμματική Περίοδο του Προγράμματος Αγροτική Ανά−
πτυξη 2014−2020, καλύπτονται από το εθνικό σκέλος του
ΠΔΕ και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό εθνικών πόρων
του Δικαιούχου, μέχρι την καταβολή της αντίστοιχης
χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση που το ποσό της προκαταβολής δεν
καλυφθεί από επιλέξιμες δαπάνες ίσου ποσού ,τότε
το ποσό που δεν καλύπτεται επιστρέφεται από τα την
ΜΟΔ ΑΕ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωρ−
γικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), που τηρεί ο Οργανισμός
Πληρωμών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για το οποίο ποσό εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
37501/4−3−2009/ΦΕΚ 485/Β΄/2009, σε χρονικό διάστημα
τεσσάρων μηνών από την λήξη των νομικών δεσμεύ−
σεων της πράξης.
Οι τόκοι που παράγονται από τη προκαταβολή του
παρόντος άρθρου κατατίθενται σε ετήσια βάση στον
ΕΛΕΓΕΠ. Η σχετική ενημέρωση (extrait) της τράπεζας
συνεργασίας της ΜΟΔ ΑΕ και το αποδεικτικό κατά−
θεσης στον ΕΛΕΓΕΠ κοινοποιείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
μέχρι και την ολοκλήρωση της Πράξης εντός του μηνός
Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
3. Οι πραγματοποιημένες δαπάνες καταβάλλονται
στο Δικαιούχο μετά από αίτημα σχετικής τμηματικής
πληρωμής Οι πραγματοποιημένες δαπάνες δικαιολογού−
νται μ εξοφλημένα τιμολόγια ή δικαιολογητικά ισοδύνα−
μης αποδεικτικής ισχύος. Ο δικαιούχος υποβάλει στην
Ε.Υ.Δ.−Π.Α.Α. 2007−2013, περιοδικά φάκελο πληρωμής με
το αίτημά του συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα υπο−
στηρικτικά έγγραφα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο
πληρωμής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Η πληρωμή των δαπανών υπολογίζεται με βάση τις
επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και τυχόν μειώσεις και κυρώ−
σεις που εφαρμόζονται σύμφωνα με τους εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες. Οι σχετικές ενέργειες ένταξης, οι
απαραίτητοι προβλεπόμενοι έλεγχοι, η αναγνώριση και
εκκαθάριση των δαπανών, η εκτέλεση της πληρωμής
τους και η αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέ−
ντων ποσών πραγματοποιούνται κατά τα λοιπά, σύμ−
φωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για το ΠΑΑ
2007−2013 και τον Οργανισμό Πληρωμών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..».
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 571/66631/15−6−2012
(ΦΕΚ 1946/Β΄/2012) απόφαση όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 1099/118138/24−12−2012 (ΦΕΚ 3572/Β΄/2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
375883/21792/5306
(3)
Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτή−
των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνι−
κού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου και για χρονική
διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009
όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου 52
παρ. 2 περ. ια υποπερ. αα (ΦΕΚ 98/Α΄).
β) Του Β.δ. 57/1972 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Χιονοδρο−
μικού Κέντρου Σελίου» (ΦΕΚ 19/Α΄).
γ) Του Π.δ. 218/2006 «Οργανισμός των Εθνικών Χιονο−
δρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας» (ΦΕΚ 220/
Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 11.
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων Αγροτικής Ανάπτυξης [...] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114/Α΄).
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/
16055/3908/24−09−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155/Β΄).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 14 και τις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/
2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009), «Αναμόρφωση συστήματος προ−
σλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 8 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις».
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8. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/318338/18997/
4547/16−11−2015 αίτημα του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στο Ε.Χ.Κ.
Σελίου, έτους 2015−2016.
9. Το υπ’ αριθμ. 2/72864/18−11−2015 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα έτη 2015−
2016 στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου.
10. Την αριθμ. 15010/07−10−2013 θετική γνωμοδότηση
του ΑΣΕΠ περί πρόσληψης προσωπικού για εποχικές
ανάγκες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.
11. Την υπ’ αριθμ. 35815/6−12−2013 «Πρόσληψη προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, για
την κάλυψη εποχικών αναγκών σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009» (ΑΔΑ:
ΒΛΓΥΓ−ΓΜ8) για τα έτη 2013−2014.
13. Το υπ’ αριθμ 241/5−11−2015 έγγραφο της Επιτροπής
Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου
με το οποίο μας διαβιβάζει το αριθμ. 243/10−11−2015 αί−
τημα και την αριθμ. 240/5−11−2015 αιτιολογική έκθεση
για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού χειμερινής
περιόδου 2015−2016.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αφού οι δαπάνες της μισθοδοσίας του
εποχικού προσωπικού θα καλυφθούν από ίδια έσοδα του
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ότι, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών
του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επω−
νυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», απαιτείται
η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4
μήνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 και 2,
του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 8, του άρ−
θρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και καθορίζουμε για το έτος 2015−2016 τον αριθμό του
προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη
των ανωτέρω αναγκών ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Έως 4
ΜΗΝΕΣ
Έως 4
ΜΗΝΕΣ
Έως 4
ΜΗΝΕΣ

10
2
3

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού
οι δαπάνες μισθοδοσίας θα καλυφθούν από ίδια έσοδα
του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ − ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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Αριθμ. οικ. 3811/ΚΕ ΑΤΗ 1002
(4)
Έγκριση α) δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση
διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέ−
βας» ΚΕ ΑΤΗ 1002), β) διάθεσης πίστωσης ποσού
6.000.000,00 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ5720002 της ΣΑΕ 572 και
γ) ορισμός Αναθέτουσας Αρχής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:
1. Του Ν. 3669/2008 περί «Κύρωσης της Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων», (ΦΕΚ Α΄/116/2008),
όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 180 παρ. 2.
2. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010).
3. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) — δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Του Π.δ. 63/2005 (Α΄/98) «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
όπως ισχύει σήμερα.
5. Του Π.δ. 109/2014 (Α΄/176) Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων άρθρο 58 με
το οποίο ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας
και Προϊσταμένης Αρχής ανατέθηκαν στην ΕΥΔΕ−ΚΥΥ/
ΤΚΕ ΑΘΗΝΑΣ και ΕΥΔΕ−ΚΥΥ αντίστοιχα και το άρθρο
70 παρ. 2 «ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» με το οποίο «κάθε αμ−
φισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την μεταφορά
αρμοδιοτήτων ... , επιλύεται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
6. Του Π.δ. 69/2015: «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα
του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουρ−
γού» (ΦΕΚ Α΄/113/21−09−2015).
7. Του Π.δ. 70/2015: «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (....)» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού (ΦΕΚ
Α΄/114/22−09− 2015).
8. Του Π.δ. 73/2015: «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Χρήστου
Σπίρτζη του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Α΄/116/23−09−2015).
9. Την με Αρ. Πρωτ. οικ. 20699/30−03−2015 (Β΄/204) κοι−
νή απόφαση «Διορισμός σε θέση Γενικού Γραμματέα
Υποδομών του Γεώργιου Δέδε».
10. Της με αρ. Δ16α/04/773/29−11−90 κοινής απόφασης
του Υπουργού Προεδρίας και του αναπληρωτή Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ
746/Β΄/30−11−1990).
11. Τη με αρ. Πρωτ. 2524/29−10−2014 απόφαση του
Υπουργού ΥΜΕΔΙ «Τοποθέτηση Προϊσταμένων τμημάτων
στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων
Έργων (ΕΥΔΕ) καθώς και των Προϊσταμένων αυτοτελών
τμημάτων στις νέες προβλεπόμενες από το Π.δ. 109/2014
«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων».
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12. Της με αρ. πρ. οικ. 33497/456/29−05−2015 (ΦΕΚ 1008/
Β΄/29−05−2015) απόφασης «Μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους:
Γενική Γραμματεία Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 β
του Π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊ−
σταμένους Τμημάτων του Π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
13. Της με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.70990/Φ.2.2.1./19−11−2015
(Β΄/2578) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλο−
ντικών όρων με αρ. πρ. ΕΥΠΕ/οικ. 196281 14−02−2011 με
την οποία παρατάθηκε η χρονική διάρκεια της ισχύ−
ος και τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι που
είχαν επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση με
αρ. πρ. ΕΥΠΕ/οικ. 132697/17−04−2003 όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρ.
ΕΥΠΕ/100884/30−05−2006 και αφορά τους περιβαλλοντι−
κούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου
«Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς» και των συμπληρωματι−
κών του έργων «Διευθέτηση Εσχατιάς Λιοσίων στην οδό
Φλέβας μεταξύ των οδών Τροιζηνίας και Ασκληπιού».
2. Το με αρ. πρ. 5869/19−11−2015 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Αττικής με το οποίο η ΕΥΔΕΠ προτείνει
την υπαγωγή της Πράξης του θέματος στην κατηγορία
phasing και πρόγραμμα υποδοχής το ΥΜΠΕΡΑΑ 2014−2020.
3. Ότι το έργο του θέματος αποτελεί συνέχεια (υπο−
λειπόμενες εργασίες οι οποίες συνοπτικά είναι η κα−
τασκευή του υπολειπόμενου τμήματος του αγωγού, το
αντλιοστάσιο και οι επιφανειακές διαμορφώσεις) οι
οποίες δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν λόγω της απόρ−
ριψης του 4ου ΑΠΕ που περιελάμβανε τις εργασίες
του ανεκτέλεστου αντικειμένου του έργου «Διευθέτηση
Ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση Στέ−
νωσης του Διευθετημένου τμήματος του».
4. Την με αρ. Δ7α/2595/Φ.ΑΠ56/08/7−11−2013 όπου
εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου «Διευθέτηση Ρέματος
Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση Στένωσης του
Διευθετημένου τμήματός του» ο οποίος συντάχθηκε
για να συμπεριλάβει την δαπάνη αποζημίωσης λόγω
θετικής ζημιάς.
5. Το με αρ. πρ. 4175/17−10−2014 έγγραφο με το οποίο η
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής δι−
ατύπωσε την αρνητική γνώμη της για την τροποποίηση
της σύμβασης όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο
4ο ΑΠΕ του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς παρά
την οδό Φλέβας και άρση Στένωσης του Διευθετημέ−
νου τμήματός του» και οδηγηθήκαμε στη διάλυση της
σύμβασης η οποία συντελέστηκε με την με αρ. πρωτ.
ΑΘ/Υ/ΦΚΑΘ66/ΣΥ/142/09−03−2015 απόφαση ΕΥΔΕ ΚΥΥ/
ΤΚΕ Αθήνας.
6. Την με αρ. οικ. 1745/ΦΕ66 25−06−2015 απόφαση Γε−
νικού Διευθυντή Υδραυλικών και Κτηριακων Υποδομών
με την οποία έγινε η σύσταση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του υπόψη έργου «Διευθέτηση Ρέματος
Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση Στένωσης
του Διευθετημένου τμήματός του».

7. Την με αρ. ΕΥΔΕ ΚΥΥ 2361/ΦΕ 66/15−10−2015 απόφαση
Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών
με την οποία εγκρίθηκε το από 08−09−2015 Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διευθέτηση Ρέμα−
τος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση Στένωσης
του Διευθετημένου τμήματός του».
Και Επειδή:
1. Το αρχικό έργο δηλαδή το: «Διευθέτηση Ρέματος
Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση Στένωσης
του Διευθετημένου τμήματός του» περιλάμβανε τα πα−
ρακάτω έργα:
• Άρση της στένωσης του κατασκευασμένου αγωγού
του ρέματος Εσχατιάς περί την Χ.Θ. 0+450, ανάντη της
εκβολής στον Κηφισό, με την κατασκευή κλειστού ορ−
θογωνικού αγωγού από σκυρόδεμα, συνολικού μήκους
περίπου 120 μ.
• Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό
Φλέβας, μεταξύ των οδών Τροιζηνίας και Ασκληπιού,
με την κατασκευή κλειστού ορθογωνικού αγωγού από
σκυρόδεμα, συνολικού μήκους περίπου 914 μ.
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης
όμβριων των δύο κλειστών λεκανών, που δημιουργού−
νται εκατέρωθεν του ρέματος Εσχατιάς στο κατάντη
τμήμα του, περιλαμβανόμενου και του αντλιοστασίου.
• Έργα αποκατάστασης και προστασίας του αριστε−
ρού πρανούς του Κηφισού ποταμού στην περιοχή της
δεξιόστροφης καμπής του ποταμού (απέναντι από το
νεκροταφείο Νέας Φιλαδέλφειας), με λιθοπλήρωτα συρ−
ματοκιβώτια.
2. Το υπολειπόμενο αντικείμενο του αρχικού έργου
που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος είναι:
• η πλάκα οροφής του αγωγού διευθέτησης ρέματος
Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας σε μήκος περίπου 300 μ.
• η κατασκευή πλαϊνών τοιχίων στην περιοχή της
ράμπας (ράμπα εξυπηρέτησης των εργασιών)
• η κατασκευή υποσταθμού
• η κατασκευή αντλιοστασίου, λεκάνης αυτού και σύν−
δεση με τον κλειστό αγωγό του ρέματος
• η κατασκευή 12 φρεατίων υδροσυλλογής τμήματος
της οδού Αγ. Νικολάου
• η κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και ραμπών
εξυπηρέτησης της άνωθεν διέλευσης πεζών
• οι διαμορφώσεις υπεράνω της πλάκας οροφής ρέ−
ματος.
3. Οι παραπάνω υπολειπόμενες εργασίες του έργου
«Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας
και άρση Στένωσης του Διευθετημένου τμήματος του»
δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν λόγω της απόρριψης του
4ου ΑΠΕ με αποτέλεσμα τη διάλυση της εργολαβίας με
την 09−03−2015 απόφαση ΕΥΔΕ ΚΥΥ ΤΚΕ Αθήνας.
4. Είναι επιτακτική και αδήριτη η ανάγκη ολοκλήρωσης
της διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό
φλέβας προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα εκτεταμένα
πλημμυρικά προβλήματα της περιοχής.
5. Ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος, ανέρ−
χεται στο ποσό των 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ), μπορεί
να καλυφθεί από τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου
2014ΣΕ5720002 της ΣΑΕ 572.
6. Σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 άρθρο 180 παρ. «με
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατί−
θεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε
οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική
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Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ», αποφασί−
ζουμε:
1. Την δημοπράτηση του έργου «Αποπεράτωση διευθέ−
τησης ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας» προϋ−
πολογισμού μελέτης 6.000.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβα−
νομένου ΦΠΑ) με ανοιχτή δημοπρασία, με το σύστημα
υποβολής προσφοράς του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008
(σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
και έλεγχο ομαλότητας).
2. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού
€ 6.000.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του εναρίθμου
έργου 2014ΣΕ5720002 της ΣΑΕ 572, για τη δημοπράτηση
του έργου «Αποπεράτωση διευθέτησης ρέματος Εσχα−
τιάς παρά την οδό Φλέβας».
3. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα του έργου την Ε.Υ.Δ.Ε.
Κ.Υ.Υ. της Γ.Γ. Υποδομων, Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών
και Κτηριακών Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
4. Εξουσιοδοτούμε α) τον Προϊστάμενο της Προϊστα−
μένης Αρχής Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ να εγκρίνει τα συμβατικά
τεύχη, να αποστείλει περίληψη της Διακήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., στον Ελληνικό Τύπο και
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να προωθήσει τη
διαδικασία του διαγωνισμού και β) την Προϊσταμένη της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ/Τ.Κ.Ε. Αθήνας να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού του Ειδικού Λογαριασμού του Κεφαλαίου Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΑΕ 0828), ύψους 178.500 Ευρώ, αποφα−
σίζουμε:

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

1. Οι κάτοχοι των «Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου
Κομίστρου» δικαιούνται με την επίδειξη τους να κατα−
βάλλουν μειωμένες, κατά 50% τιμές κομίστρου, δηλαδή
τιμές μειωμένων εισιτηρίων ή τιμή μειωμένης μηνιαίας
κάρτας απεριορίστων διαδρομών, στα αστικά συγκοι−
νωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (Ο.Α.Σ.Α.) σύμφωνα με
τους ισχύοντες περιορισμούς.
2. Η «Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου» είναι
αυστηρά προσωπική για το δικαιούχο. Ο δικαιούχος
οφείλει να φέρει αυτή εντός των μέσων μαζικής μεταφο−
ράς και να την επιδεικνύει όταν του ζητηθεί, μαζί με τον
ισχύοντα τύπο μειωμένου κομίστρου και το Διαβατήριο
ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 2232.11/39299/2015
(5)
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής
μειωμένου εισιτηρίου μετακίνησης στους σπουδα−
στές της ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 26 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄/204/
02−09−1998) «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής
εκπαίδευσης».
β. Του Ν.δ. 99/1973 (ΦΕΚ 173/Α΄/11−8−1973) «Περί συστά−
σεως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης».
γ. Του Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α΄/28−8−2014) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
δ. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
ε. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών και Υφυπουργών».
στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).
ζ. Της αριθ. Υ29/08−10−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2168/Β΄/09−10−2015) «Ανάθεση αρμοδιοτή−

Άρθρο 1
Δικαιούχοι − Χρονική διάρκεια ισχύος
1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των σπουδα−
στών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου
(ΑΕΝ/Ασπροπύργου) χορηγείται «Κάρτα Μετακίνησης
Μειωμένου Κομίστρου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθμ. Οικ. Α−47061/3652/27−08−2014 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2324/Β΄/29−08−2014) όπως ισχύει, καθώς
επίσης και τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της παρούσας από−
φασης.
2. Δικαιούχοι της «Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου
Κομίστρου» είναι ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής
τους, όλοι οι σπουδαστές της ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, η «Κάρτα Με−
τακίνησης Μειωμένου Κομίστρου» ισχύει για μέγιστο
χρονικό διάστημα εννέα μηνών κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 2
«Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου»

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης «Κάρτας Μετακίνησης
Μειωμένου Κομίστρου»
1. Οι σπουδαστές της ΑΕΝ/Ασπροπύργου που αιτού−
νται τη χορήγηση «Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου
Κομίστρου», υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος αίτηση
στη Γραμματεία της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, η οποία ακο−
λούθως διαβιβάζει στον Ο.Α.Σ.Α. συγκεντρωτικό αίτημα
για τον αριθμό των αιτούμενων «Καρτών Μετακίνησης
Μειωμένου Κομίστρου».
2. Οι «Κάρτες Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου», πα−
ραδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Α. στη Γραμματεία της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου, η οποία στη συνέχεια είναι υπεύθυνη για:
(α) την ορθή αναγραφή των προβλεπόμενων από το
άρθρο 5, της υπ’ αριθμ. Οικ. Α−47061/3652/27.08.2014
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2324/Β΄/29−08−2014)
στοιχείων και
(β) την παράδοση των καρτών στους δικαιούχους.
3. Η τιμή διάθεσης του σώματος κάθε «Κάρτας Μετακί−
νησης Μειωμένου Κομίστρου» καθορίζεται με απόφαση
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του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Το ποσό που βαρύνει το σπου−
δαστή, συγκεντρώνεται από τη Γραμματεία της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
σπουδαστών.
4. Αν οι δικαιούχοι διαπιστώσουν οποιοδήποτε σφάλμα
στα καταχωρημένα στοιχεία τους, οφείλουν να απευ−
θυνθούν άμεσα στη Γραμματεία της ΑΕΝ/Ασπροπύργου,
προκειμένου η Γραμματεία να προχωρήσει στη σχετική
διόρθωση.
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, οι
σπουδαστές δύνανται να αιτούνται την επανέκδοση
αυτής από τη Γραμματεία της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, προ−
κειμένου η διαδικασία να πραγματοποιηθεί εξ' αρχής
ως άνω. Για την επανέκδοση της κάρτας επιβαρύνεται
μόνο ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής, με το ποσό της
παραγράφου 3.
Άρθρο 4
Διακοπή ισχύος «Κάρτας Μετακίνησης
Μειωμένου Κομίστρου»
1. Η παροχή μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται
όταν ο δικαιούχος:
α) καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του στην ΑΕΝ/
Ασπροπύργου ή
γ) διαγραφεί από την ΑΕΝ/ Ασπροπύργου
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η κάρτα επι−
στρέφεται από το σπουδαστή στη Γραμματεία της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου και εν συνεχεία στον Ο.Α.Σ.Α.

Άρθρο 5
Πληρωμή Ο.Α.Σ.Α.
1. Η καταβολή στον Ο.Α.Σ.Α της σχετικής δαπάνης για
τη μετακίνηση των σπουδαστών της ΑΕΝ/Ασπροπύργου
με μειωμένες τιμές κομίστρου, διενεργείται με σύμβαση
που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και του Ο.Α.Σ.Α., σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του
Ν. 3920/2011 περί «Εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανά−
πτυξης των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής»
(ΦΕΚ 33/Α΄/03−03−2011).
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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