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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 *Σύσταση θέσης στο Δήμο Ερμούπολης − Σύρου 
Ν. Κυκλάδων.

  Με την υπ’ αριθμ. 4700/05−02−2013 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης μετατάσσεται η Αρτεμισία Μονογυιού 
του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κτηνι−
ατρικού με βαθμό Ε΄, από το Τοπικό Κέντρο Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ερμούπολης − Σύρου του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Δήμο Ερμούπολης 
− Σύρου Ν. Κυκλάδων, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με το βαθμό και το μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. ια του ν. 3895/2010 (Α΄ 206) και του 
άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, κατόπιν της από 24−
12−2010 αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου και της 

υπ’ αριθ. 72/5404/17−11−2011 απόφασης του Δημάρχου Ερ−
μούπολης − Σύρου, στην οποία διατυπώνεται η σύμφωνη 
γνώμη του για τη διενέργεια της εν λόγω μετάταξης.

Η θέση αυτή καταργείται με την κατά οποιονδήποτε 
τρόπο αποχώρηση της μετατασσόμενης υπαλλήλου.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Ερμούπολης − Σύρου 
Ν. Κυκλάδων 1262/29−01−2013).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 194/Γ΄/19−2−2013.
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/5098/0022 (2)
Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης ερ−

γασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απα−
σχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέ−
ρες για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας και μέχρι 31−3−2013, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ 
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασί−
ας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Κα−
ταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερι−
κής Φρούρησης αυτών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 
του ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της κοινής υπουργικής 
απόφασης 30482/22−3−1984 (ΦΕΚ 200 Β΄).

γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 
Α΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των 
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νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του 
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα 
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσί−
ας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

στ) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29−12−1980 
Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά−
δος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο 
πρώτο του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄).

ζ) Του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 39 Α΄/
2−3−2011).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».

3. Την υπ’ αριθμ. 62897/6−7−2012 (ΦΕΚ 2094/Β΄/6−7−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνο Καραγκούνη».

4. Την υπ’ αριθμ. 6809/22−7−1983 (ΦΕΚ 456/Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Δικαιοσύνης, «Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας 
εργασίας επί του εν γένει προσωπικού των φυλακών, 
Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

5. Την υπ’ αριθμ. 30482/2−4−1984 (ΦΕΚ 200/Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Δικαιοσύνης, «Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητι−
κού και φυλακτικού προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστι−
κών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης».

6. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών 
τους απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες 
αυτών εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 
αυτές.

7. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω 
υπηρεσίες καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προ−
σωπικού σ' αυτές λόγω αναστολής των διορισμών στο 
Δημόσιο Τομέα.

8. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες 
για τη φύλαξη των κρατουμένων.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της 
φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ 
Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.

10. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από 
τους Προϊστάμενους Τμημάτων Φύλαξης των Καταστη−
μάτων Κράτησης α) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Σωφρονι−
στικού Κώδικα καθοδηγούν και εποπτεύουν τους άλλους 
υπαλλήλους και λογοδοτούν για τη σωστή εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει και β) κατά 
τις νυχτερινές ώρες πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, 
προκειμένου να πραγματοποιούνται έφοδοι για έλεγχο 
των Καταστημάτων Κράτησης ώστε να μειωθούν στο 
ελάχιστο οι κίνδυνοι διασάλευσης της τάξης.

11. Το υπ’ αριθμ. 1388/10−1−2013 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το οποίο 
προκύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα εννέα χιλιά−
δων επτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών 
(1.249.710,71€) για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 17−310.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται συνολική δαπάνη ύψους 762.729,37 € περίπου για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31−3−2013, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδικού Φορέα 17−310, όπου υπάρ−
χει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 5.000.000,00 Ευρώ, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, τις ώρες νυχτε−
ρινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής 
και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31−3−2013, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί−
ας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των 
Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερι−
κής Φρούρησης αυτών, ως εξής:

Α) Για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας:

1. Νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για τους μήνες Φε−
βρουάριο και Μάρτιο του έτους 2013 του προσωπικού 
Καταστημάτων Κράτησης:

− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
8.120 θέσεις εργασίας μέχρι 48.720 ώρες = 155.904,00€ 
+ εργοδοτική εισφορά 7.951,10€ = 163.855,10€.

−Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
4.830 θέσεις εργασίας μέχρι 38.640 ώρες = 103.555,20€ 
+ εργοδοτική εισφορά 5.281,32€ = 108.836,52€

2. Νυχτερινή απασχόληση εργασίμων ημερών για τους 
μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2013 του προ−
σωπικού Καταστημάτων Κράτησης:

− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
23.863 θέσεις εργασίας μέχρι 93.051 ώρες = 223.322,40€ 
+ εργοδοτική εισφορά 11.389,44€ = 234.711,84€.

− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
12.740 θέσεις εργασίας μέχρι 101,920 ώρες = 204.859,20€ 
+ εργοδοτική εισφορά 10.447,82€ = 215.307,02€.

Β) Πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχό−
λησης εργασίας:
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1. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί στα Κατα−
στήματα Κράτησης τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 
για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2013:

υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 660 θέ−
σεις εργασίας μέχρι 3.960 ώρες = 26.413,2€ + εργοδοτική 
εισφορά 1.347,07€ = 27.760,27€.

2. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης 
που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης τις Κυρια−
κές και Εξαιρέσιμες ημέρες για τους μήνες Φεβρουάριο 
και Μάρτιο του έτους 2013:

υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 68 θέ−
σεις εργασίας μέχρι 408 ώρες = 3.333,36€ + εργοδοτική 
εισφορά 170,00€ = 3.503,36€.

3. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης που 
υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης για νυχτερινή 
απασχόληση των εργασίμων ημερών για τους μήνες 
Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2013:

υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 68 θέ−
σεις εργασίας μέχρι 1.040 ώρες = 8.330,40€ + εργοδοτική 
εισφορά 424,85€ = 8.755,25€.

Με απόφαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα κατανε−
μηθούν οι παραπάνω θέσεις εργασίας και οι ώρες στα 
Καταστήματα Κράτησης της Χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ:1029 (3)
      Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

(Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής 
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώ−
πων έτους 2013.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 

312 Α΄) και ειδικότερα την παράγραφο 3 του ιδίου άρ−
θρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οι−
κονομικών να παρατείνει την προθεσμία καθώς και να 
καθορίζει τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων. 

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Το γεγονός ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την 
υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών 
προσώπων, έτους 2013 δεν έχει τεθεί σε παραγωγική 
λειτουργία.

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων 
έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

2. Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, 
δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο 
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

3. Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμ−
βρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων έτους 2013.

4. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, 
παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 72/0056 (4)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Κύπρος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/27−
10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 



8820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του 
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/27−
4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες 
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728.70 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 533/31−01−2013 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 533/31−01−2013 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 
30/06/2013, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝ−

ΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» (κωδ. 1) της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙ−
ΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» (κωδ. 901024) (Δικαιούχος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ») στο πλαί−
σιο του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ 
ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα−Κύπρος.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΠΡΙΓΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Σ 

156802, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονο−
μικών, ως συντονίστρια.

− ΜΑΡΓΙΟΛΗ ΜΑΙΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ019895, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ της 56ης Δ/νσης «Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται 
στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ232958, Προϊστάμενος του Τμήματος Δ΄ της 
56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργα−
σία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 25/2 έως 1/3/2013 ως 
εξής: α) από 25/2 έως και 27/2/2013 έλεγχος διαδικασιών 
και οικονομικού αντικειμένου, στην διεύθυνση της Ελ−
ληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη 
Θεσσαλονίκη και β) κατά την 1/3/2013 έλεγχος φυσικού 
αντικειμένου του ελεγχόμενου υποέργου στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Διευκρινίζεται ότι οι 24/2 και 28/2 είναι ημέρες 
μετακίνησης (μετάβαση από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη 
στις 24/2 και μετάβαση από Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο 
στις 28/2) ενώ η 1/3/2013 θα είναι ταυτόχρονα ημέρα 
ελέγχου και επιστροφής.

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω 
υποέργου.

5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 60/ΥΟΔΔ/14.2.2013.

  Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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