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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ 1108 (1)
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/1−3−2010 για την δια−

δικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και 
της ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/14−11−2001 σχετικά με την υποβο−
λή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως κυ−

ρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) όπως ισχύει:

α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34,
β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,
γ) των άρθρων 30, 31, και 32,
δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35,
ε) των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,
στ) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64.
2. Την ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/21−7−2004 (ΦΕΚ 1164Β/2004).
3. Την ΑΥΟ ΠΟΛ 1016 / 1−3−2010 (ΦΕΚ 269Β/2010).
4. Την ΑΥΟ ΠΟΛ 1072/26−5−2010 (ΦΕΚ 791Β/2010).
5. Την ανάγκη διασφάλισης επιστροφής πιστωτικού 

υπολοίπου στους πραγματικούς δικαιούχους.
6. Την ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/14−11−2001(ΦΕΚ 1578Β/2001).
7. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του 

Ν. 2120/93, όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

9. Την υπ’ αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408Β/3−12−2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες 
του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/1−3−2010 τρο−
ποποιείται ως εξής:

α) Η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. μέχρι 
30.000€, από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, πραγματοποιεί−
ται χωρίς έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/21−7−2004.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α της παραπάνω 
Α.Υ.Ο., από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, η επιστροφή πι−
στωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. άνω των 30.000 € πραγμα−
τοποιείται μετά την διενέργεια προσωρινού ελέγχου, 
ή τακτικού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 
ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/21−7−2004.

2. Τα αναφερόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/21−7−2004 
εξακολουθούν να ισχύουν πλην των όσων ρυθμίζονται 
με την παρούσα.

3. Σε κάθε περίπτωση διενεργείται συμψηφισμός του 
επιστρεφόμενου ΦΠΑ με υποβαλλόμενες χρεωστικές 
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περιοδικές δηλώσεις εφόσον συντρέχουν οι προϋπο−
θέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και δεν υφίστανται 
άλλες οφειλές προς το Δημόσιο.

4. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω δηλώσεις υπο−
βάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω TAXIS NET, 
επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της ΑΥΟ ΠΟΛ1257/14−11−01, 
η υποβολή τους χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, με 
ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συμψηφισμού του προς 
επιστροφή ΦΠΑ με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 
προηγούμενη παράγραφο 3.

5. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/26−5−2010 από 2 Ιουλίου 2010 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

F  
   Αριθμ.: Δ16α/359/2/423/ΑΦ (2)
Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι−

μων ημερών του μονίμου και με σύμβαση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της ΔΚΕΣΟ για 
το έτος 2010. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/ 

2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή 
των Υπουργείων».

2. Τη με αρ. 2876/07−10−2009 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 223/Β΄/2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/Α/23−12−03) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες συναφείς 
διατάξεις».

4. Την ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών του προσωπικού της ΔΚΕΣΟ, για 
τις τρέχουσες υποχρεώσεις εκτέλεσης, επίβλεψης και 
συντήρησης των έργων αρμοδιότητάς της στην ευρύ−
τερη περιφέρεια Αττικής.

5. Την αριθ. Δ16/01/12/30−12−98 απόφαση του Υπουργού 
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε βάρδιες του προσω−
πικού της ΓΓΔΕ που απασχολείται σε 24ωρη βάση.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη 110.000,00 € που θα 
καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος 
εκτελούμενου Τακτικού Προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ 
έτους 2010 (καε 0512 του ειδικού φορέα 39−130), απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεωτικής, του μονί−
μου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προ−
σωπικού της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) που απασχολείται στα συνεργεία 
διαγράμμισης οδών, ηλεκτροφωτισμού, σηματοδότησης, 
συντήρησης πρασίνου, καθώς και για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καιρικών φαινομένων για το έτος 2010.

Α) Νυκτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεωτικής του μονίμου 
προσωπικού:

270 υπάλληλοι 40.000 ώρες εργασίας 103.000,00 €
Β) Νυκτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και εξαι−

ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεωτικής του προ−
σωπικού με σύμβαση:

30 υπάλληλοι 7.000 ώρες εργασίας 7.000,00 €
Οι ώρες νυκτερινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 16 ώρες κατά 
περίπτωση το μήνα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει ένα (1) μήνα πριν την 
δημοσίευσή της και μέχρι 31−12−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 

F  

   Αριθμ. Φ.10021/4399/153 (3)
Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπικού 

ΠΕ Ιατρών και Οδοντιάτρων με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 164/2004 
(ΦΕΚ Α΄ 134). 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Β΄ του Π.Δ/τος 

164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3320/ 
2005 (ΦΕΚ Α΄48) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό 
του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του δημόσιου 
τομέα και για τους ΟΤΑ».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οίκ.8791/2005 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης «Ρυθμίσεις του Ν. 3320/2005 
για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου», καθώς και την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/
Β18/560/οίκ.21869/1−11−2005 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου».

4. Τις διατάξεις της παρ.1 εδ. 2 του άρθρου 4 του 
Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58) «Διοικητική και οργανωτική με−
ταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και 
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98).

6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄214).
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7. Την αριθμ. οίκ.34819/49/09 Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εργα σίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ Β΄ 
2441).

8. Την αριθμ. 2672/3−12−09 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).

9. Την αριθμ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β΄ 29).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213).

11. Την αριθμ. 160/15−10−09 απόφαση του Β΄ Τμήματος 
του ΑΣΕΠ, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για 
την υπαγωγή του προσωπικού στις διατάξεις του άρ−
θρου 11 του Π.Δ/τος 164/2004.

12. Την αριθμ. 070/46/7−10−08 (ΦΕΚ 2107/10−10−2008) 
Απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ «Υπαγωγή πολυ−
ϊατρείων και ιατρείων του τ. ΤΑΞΥ στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια οικονομική επιβάρυνση ύψους 
81.850 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 
46.700 ευρώ περίπου.

14. Τα αριθμ. πρωτ. 073/2/19−2−2010 και 073/5/3−3−2010 
έγγραφα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με τα οποία βεβαιώνεται ότι 
δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ στους κλά−
δους ΠΕ−Ιατρών και ΠΕ− Οδοντιάτρων και ότι η απασχό−
λησή τους ήταν βάσει της σύμβασής τους τετράωρη, 
αποφασίζουμε:

Τη σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσω−
πικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, προκειμένου να καλυφθούν οι 
διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του (λει−
τουργία των Πολυϊατρείων και Ιατρείων του ενταχθέ−
ντος στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κλάδου ασθένειας τ.ΤΑΞΥ), κατ’ 
εφαρμογή του Π.Δ/τος 164/04, ως ακολούθως:

− Τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ειδικοτήτων 
Ωτορινολαρυγγολόγου, Παθολόγου και Μαιευτήρα −
Γυναικολόγου αντίστοιχα, μερικής απασχόλησης, με 
ωράριο εργασίας (4) ώρες ημερησίως, στην Περιφερει−
ακή Υπηρεσία Υγείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στο Πολυϊατρείο 
Αττικής τ. ΤΑΞΥ.

− Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Οδοντιάτρων, μερικής 
απασχόλησης, με ωράριο εργασίας (4) ώρες ημερησίως, 
στην Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στο 
Πολυϊατρείο Αττικής τ.ΤΑΞΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

   Αριθμ. Φ. 80425/15177/2250 (4)
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

Α’ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 
Α΄ 191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

4. Την αριθ. οικ. 2/7093/0022/05−02−2004 απόφαση επέ−
κτασης των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

5. Την 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή απα−
σχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».

6. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας των 
οικείων Νομαρχιών.

7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που προκύπτει από το γεγονός ότι το 
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή 
νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες 
σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος.

8. To M77/300/07−06−2010 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 

απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 630,00 ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ έτους 2010 (ΚΑΕ0261).

10. Την αριθμ. οικ. 34819/49/10−12−2009 (ΦΕΚ Β’ 2441) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γεώργιου Κουτρουμάνη», αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, για μία (1) διοικητική υπάλληλο με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, που υπηρετεί στο Πα−
ράρτημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Τήνου, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 
εξήντα (60) ώρες, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010.

Οι ημέρες απασχόλησής του είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλη−
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σης είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της μονάδας που 
υπηρετεί, ο οποίος βεβαιώνει την πραγματοποίησή της.

Η απόφαση αυτή ισχύει απο 1.7.2010 και μέχρι 31−12−
2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F  
   Αριθμ.: 5361 (5)
Έγκριση οδηγών υλοποίησης πράξεων ενίσχυσης (οδη−

γών εφαρμογής) και φακέλων υποψηφιότητας των 
Καθεστώτων Ενισχύσεων του Άξονα 3 του Προγράμ−
ματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013” 
(ΠΑΑ). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 37 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ 53/Α/2010)

2. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιή−
σεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. 
Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των 
Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

3. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής πράξεων 
για τoν Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007−2013 όπως εγκρίθηκαν 
στα πλαίσια των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΠΑΑ 
2007−2013.

4. Τον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ελλάδας ΠΑΑ 2007 – 2013 και ιδιαίτερα τα 
Μέτρα 311, 312, 313, 321, 322 και 323 αυτού.

5. Την αριθμό 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β/ 3.06.2010) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων 
της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 
3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013 (ΠΑΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Την υπ’ αριθμ. 5360/02−07−2010 απόφαση της 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Από−
φασης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013 (ΠΑΑ)» όπως ισχύει κάθε φορά,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των συνημμένων οδηγών υλοποίησης 
πράξεων ενίσχυσης (οδηγών εφαρμογής) καθώς και 
φακέλων υποψηφιότητας των Μέτρων 311, 312, 313, 321, 
322 και 323, που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης του 
Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προ−
γράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013” 

(ΠΑΑ). Ειδικότερα η εν λόγω απόφαση αφορά στους 
οδηγούς εφαρμογής και φακέλους υποψηφιότητας ανά 
αντίστοιχο Μέτρο ως κατωτέρω:

ΜΕΤΡΑ ΟΔΗΓΟΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

311
«Διαφοροποίηση 
προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες»

Οδηγός 
Εφαρμογής

«Διαφοροποίηση 
προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες»

312

«Στήριξη της δη−
μιουργίας και 
ανά πτυ ξης πολύ 
μικρών επιχειρή−
σεων»,

Οδηγός 
Εφαρμογής

«Στήριξη της δημι−
ουργίας και ανά−
πτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων», «Δι−
κτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων όλων 
των κλάδων της το−
πικής οικονομίας»

313
«Ενθάρρυνση του−
ριστικών δραστη−
ριοτήτων»

Οδηγός 
Εφαρμογής

«Προβολή και προ−
ώθηση των συγκρι−
τικών πλεονεκτημά−
των των περιοχών» 
«Ενθάρρυνση τουρι−
στικών δραστηριο−
τήτων»

321

«Βασικές υπηρε σίες 
για την οικονομία 
και τον αγροτικό 
πληθυσμό

Οδηγός 
Εφαρμογής

«Ενίσχυση πολιτιστι−
κών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδει−
ξης και διατήρησης 
της τοπικής κληρο−
νομιάς – στήριξη πο−
λιτιστικών φορέων 
για μικρής κλίμακας 
υποδομή, προμήθεια 
εξοπλισμού, μουσικών 
οργάνων, στολών»

322
«Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη των 
χωριών»

Οδηγός 
Εφαρμογής

«Ανακαίνιση και ανά−
πτυξη των χωριών»

323

«Διατήρηση και 
ανα βάθμιση της 
αγρο τικής κληρο−
νομιάς»

Οδηγός 
Εφαρμογής

«Διατήρηση και ανα−
βάθμιση της αγροτι−
κής κληρονομιάς»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 

F  
     Αριθμ.: 63826 (6)

Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Γεωργίου Νικητιάδη. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
β) των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 2 περ. δ και 

90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
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γ) του π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213)

δ) του π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Τουρισμού (ΦΕΚ Α’ 35).

2) Το π.δ. 37/2010, με το οποίο διορίσθηκε σε θέση 
Υφυπουργού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
ο Γεώργιος Νικητιάδης (ΦΕΚ Α΄ 77).

3) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γεώρ−
γιο Νικητιάδη αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων 
σε θέματα των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού:

α) Των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης και της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου 
Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, εκτός 
από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και την 
εποπτεία της Εθνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. 
(ΕΡΤ Α.Ε.) που υπάγεται στη Γενική Δ/νση Σύγχρονου 
Πολιτισμού.

β) Των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τουρι−
σμού, εκτός από: 1. την εποπτεία της Εταιρείας Τουρι−
στικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) και 2. τις Διευθύνσεις 
Τουριστικής Πολιτιστικής και Συντονισμού και Τουριστι−
κών Επενδύσεων και το Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων της Γενικής αυτής Γραμματείας.

γ) Των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλη−
τισμού, εκτός από την εποπτεία επί του Οργανισμού 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.), του 
Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) 
και της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ).

δ) Του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

2. Από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αρμοδι−
ότητες ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό Πολιτι−
σμού και Τουρισμού οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού και του Τμήματος 
Συμβάσεων, Προμηθειών και Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, της 
Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενι−
κής Γραμματείας Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Διεθνών 

Σχέσεων και της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενι−
κής Γραμματείας Πολιτισμού, του Γραφείου Κοινοβου−
λευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Του−
ρισμού και της εποπτείας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (EOT).

3. Από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αρμοδιό−
τητες του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού εξαι−
ρούνται αυτές που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Τη σύσταση και συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμ−
βουλίων.

β) Την πρόσληψη ή το διορισμό προσωπικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και την 
ανάθεση μίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα.

γ) Την προαγωγή, τοποθέτηση, μετάθεση και εν γένει 
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού και Τουρισμού.

δ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού προς άλλους φορείς 
και υπαλλήλων άλλων φορέων προς το Υπουργείο Πο−
λιτισμού και Τουρισμού.

ε) Χρηματοδοτήσεις, εκτός των τακτικών και όσων 
προκύπτουν από νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση.

4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερομένων στην 
παράγραφο 1 αρμοδιοτήτων περιλαμβάνονται και η 
πρόταση για έκδοση και υπογραφή κανονιστικών και 
ατομικών διαταγμάτων, καθώς και για την έκδοση ατομι−
κών και κανονιστικών πράξεων και η συνυπογραφή των 
διαταγμάτων και αποφάσεων με άλλους Υπουργούς και 
Υφυπουργούς.

5. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτο−
βουλίας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 1 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•   Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
•   Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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