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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 16343/2008 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 

υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3386/2005 των εκ−
παιδευτικών στο σχολείο Φιλιππίνων στην Ελλάδα 
με επωνυμία «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL 
ACADEMY (KAPHILCA)».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας κα Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008).

5. Το υπ’ αριθμ. 117869/Ζ2/7.11.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο 
χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας στο σχολείο 
Φιλιππίνων στην Ελλάδα, με επωνυμία «KATIPUNAN 
PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)».

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του 
ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ει−
σέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου προκειμένου 
να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί στο σχολείο των 
Φιλιππίνων στην Ελλάδα με επωνυμία «KATIPUNAN 
PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)», το 
οποίο λειτουργεί στην Αθήνα.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας, 
μπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από τα, 
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Προεδρικού 
Διατάγματος υπ’ αριθμ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελ−
ληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά 
με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ 143 
Α΄) μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται 
ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την 
άδεια διαμονής του συντηρούντος. 

3. Ο ενδιαφερόμενος, αφού λάβει τη θεώρηση εισό−
δου, εισέρχεται στη Χώρα και υποβάλλει αίτημα για 
τη χορήγηση άδειας διαμονής, πριν από τη λήξη της 
θεώρησής του. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της 
άδειας διαμονής κατατίθεται στο δήμο ή την κοινότητα 
του τόπου κατοικίας τους.

4. Η άδεια διαμονής χορηγείται ή ανανεώνεται με από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, 
για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους και μπορεί να 
ανανεώνεται για ισόχρονο, κάθε φορά, διάστημα.

5. Η άδεια διαμονής ανακαλείται για όλους τους 
γενικούς και ειδικούς λόγους που προβλέπονται στο 
ν.3386/2005.
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6. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

− Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
− Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύο−

ντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι−
σμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύ−
ουσα θεώρηση εισόδου.

− Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

− Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−
λευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία.

− Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλι−
στικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυ−
χήματος.

− Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση 
άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό έτος.

7. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την ανανέωση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

− Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
− Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύο−

ντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι−
σμένου από την χώρα μας.

− Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας δι−
αμονής.

− Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αί−
τησης υπηρεσία.

− Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

− Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανανέω−
ση της έγκρισης άδειας διδασκαλίας για το επόμενο 
σχολικό έτος.

8. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής στα μέλη της οι−
κογένειας των υπαγομένων στην παρ. 1 της παρούσας, 
ως κατωτέρω:

− Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
− Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύο−

ντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι−
σμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύ−
ουσα θεώρηση εισόδου.

− Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−
λευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία.

− Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/05.

− Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστι−
κό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

− Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια.

9. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την ανανέωση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικο−
γένειας των υπαγομένων στην παρ. 1, ως κατωτέρω:

− Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
− Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύο−

ντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι−
σμένου από την χώρα μας.

− Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας δι−
αμονής.

− Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 
1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

− Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

− Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

− Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή υπεύ−
θυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή 
του κατάσταση στην περίπτωση που δεν έχει μετα−
βληθεί η οικογενειακή κατάσταση του συντηρούντος 
(γέννηση τέκνων, διαζύγιο κ.λπ.) ή ληξιαρχική πράξη 
γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί 
στην ελληνική επικράτεια.

10. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκο−
πού για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρ−
χονται με ειδική θεώρηση εισόδου στην Χώρα και στη 
συνέχεια τους χορηγείται άδεια διαμονής με βάση την 
παρούσα απόφαση, με εξαίρεση αυτούς που κατείχαν 
άδεια διαμονής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επόμενης 
παραγράφου. 

11. Σε περίπτωση που οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στο ανωτέρω σχο−
λείο κατέχουν ήδη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, η 
οποία υπόκειται σε αλλαγή σκοπού σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν.3386/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4, παρ. 3 του ν.3536/2007, 
μπορούν να ανανεώσουν αυτήν, με βάση τις διατάξεις 
της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα εργάζονται 
ως εκπαιδευτικοί στο ανωτέρω σχολείο. Σε περίπτωση 
που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η σχέση εργασίας 
με το εν λόγω σχολείο επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού 
και μπορούν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους 
για έναν από τους λοιπούς λόγους του ν. 3386/2005.

12. Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα 
στην Ελλάδα ως κάτοχοι άδειας διαμονής αόριστης 
διάρκειας, επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και Δελτί−
ου Διαμονής και Δελτίου μόνιμης διαμονής, ως μέλη 
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται της υποχρέωσης 
υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής με 
βάση τις διατάξεις της παρούσας.

13.  Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 2058 (2)
Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέ−
ντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολο−
γισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας 2007−2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)

2. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) και ειδικότερα τα άρθρα 102 και 
104 αυτού. 

3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο−
σίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α/5.4.1974) όπως ισχύει σήμερα, 
καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός 
Λειτουργίας των ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6/Α/5.1.1989).

4. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

7. Το π.δ. 402/88 (ΦΕΚ 187 α/1988) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Την υπ’ αριθμ. 263857/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639Β/29.12.2000) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστασης στο Υπ. Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας με 
τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος “Αλιεία”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 (ΦΕΚ1205/13.7.2007) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση του Κανο−
νισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επω−
νυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργι−
κών Προϊόντων»

10. Το ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) περί σύστα−
σης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ) κ.α., όπως αυτός ισχύει.

11. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 Απόφασή της. 

12. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).

13. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού 

δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη 
οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται 
να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με τον καταλογισμό στον προϋπολογισμό αδι−
καιολόγητης δαπάνης.

Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου 
ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε 
ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής 
του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της περι−
όδου 2007−2013, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης 
δαπάνης που διαπιστώνεται.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην 
οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 
έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η 
υποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρα−
νόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη 
νόμιμη αιτία. 

Διατάκτης: ο Υπουργός, ή άλλο εξουσιοδοτημένο 
αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις 
σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα 
του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την ανάκτηση 
ποσών υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής της απόφασης − Αρμόδια όργανα
για την διενέργεια επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων

1. Οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανά−
κτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή τον 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας της περιό−
δου 2007−2013, εφαρμόζονται:

(α) από την Αρχή Πιστοποίησης − ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται από την ίδια ή υπό 
την ευθύνη της, στους φορείς των παραγράφων 2 α, 6γ 
και 7 του άρθρου 36 και της παραγράφου 7ε του άρθρου 
5 του ν. 3614/2007, στους δικαιούχους συγχρηματοδο−
τούμενων πράξεων και στις πράξεις τους, 

(β) από τη Διαχειριστική Αρχή, τους Ενδιάμεσους Φο−
ρείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας, κατόπιν διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης 
που διενεργούν σε πράξεις των οποίων έχουν αναλά−
βει τη διαχείριση, οι οποίες καλύπτουν τις διοικητικές, 
οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων 
αυτών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας της περιόδου 2007−2013, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 8 και 40 του ν. 3614//2007.

2. Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις που διενερ−
γούν τα ανωτέρω όργανα αφορούν και τη διαπίστωση 
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της τήρησης των δεσμεύσεων, που προβλέπονται στην 
απόφαση χρηματοδότησης / ένταξης πράξης ή στη σύμ−
βαση που υπογράφει ο δικαιούχος με την αρμόδια αρχή, 
μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πράξης και 
σε χρονικό ορίζοντα που προβλέπεται στην απόφαση 
ή στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3. Για ειδικές περιπτώσεις (εξειδικευμένα έργα ή 
πολύπλοκα) μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρε−
σίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπειρογνώμονες 
που υποβάλλουν γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση αυτή 
επισυνάπτεται στην έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης ή 
επιθεώρησης.

Άρθρο 3
Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια

διοικητικής επαλήθευσης

1. Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής 
επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών που υποβάλλεται 
από τους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
8 και 40 του ν. 3614/2007, διαπιστώνεται παρατυπία 
για οποιαδήποτε αιτία, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από 
τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 που καταχωρούνται 
στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα από την 
διαχειριστική αρχή ή από τον ενδιάμεσο φορέα διαχεί−
ρισης. Για το ύψος και την αιτιολογία της περικοπής 
ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος, με την έκθεση 
διοικητικής επαλήθευσης και καλείται να διατυπώσει 
εγγράφως και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημε−
ρολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου 
τυχόν αντιρρήσεις του, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 5 της παρούσας. 

2. Στην περίπτωση που προτείνεται η ανάκτηση των 
ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρα−
νόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έκθεση εγκρί−
νεται από τον αρμόδιο Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα ή 
από τα εξουσιοδοτημένα όργανά του και ακολουθείται 
η διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφοι 4 και 5 της 
παρούσας.

Άρθρο 4
Διαπίστωση παρατυπίας και σύνταξη έκθεσης

επιτόπιας επαλήθευσης/επιθεώρησης

1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/
επιθεώρησης και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών 
στοιχείων συντάσσεται από τα αρμόδια όργανα του 
άρθρου 2 της παρούσας, εντός δεκαπέντε (15) ημερο−
λογιακών ημερών, σχετική έκθεση επαλήθευσης/επι−
θεώρησης. Η έκθεση επαλήθευσης/επιθεώρησης περι−
λαμβάνει συμπεράσματα και τυχόν συστάσεις που θα 
βασίζονται σε σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των 
εντοπισθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους 
και καταχωρείται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα εντός τριών (3) ημερών από τη σύνταξή της. 
Η έκθεση συνοδεύεται από δελτίο με ποσοτικοποίηση 
των σφαλμάτων ή παρατυπιών το οποίο καταχωρείται 
στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και μειώνει 
αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν 
ήδη καταχωρηθεί.

2. Στην περίπτωση που, κατά την επαλήθευση / επι−
θεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται 
στην έκθεση με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά 
των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δη−

μοσιονομική διόρθωση και κατά περίπτωση η ανάκτηση 
των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή πα−
ρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

3. Στην περίπτωση που προτείνεται η ανάκτηση των 
ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρα−
νόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έκθεση εγκρί−
νεται από τον αρμόδιο Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα ή 
τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για επιθεωρήσεις ή από τα 
εξουσιοδοτημένα όργανά τους. 

4. Ειδοποίηση με το απόσπασμα της έκθεσης, τα συ−
μπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης επαλήθευ−
σης/επιθεώρησης κοινοποιούνται στον κάθε ελεγχόμε−
νο φορέα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, από την υπηρεσία ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που 
διενήργησε την επαλήθευση/επιθεώρηση, εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από τη έγκριση της πα−
ραγράφου 3.

5. Η ειδοποίηση με το απόσπασμα της έκθεσης, τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις της κοινοποιείται 
επίσης:

− στην Αρχή Πιστοποίησης – ΟΠΕΚΕΠΕ, για την εγ−
γραφή της υπόθεσης στο μητρώο που τηρεί, βάσει του 
σημ. στ) του άρθρου 60 το Καν(ΕΚ) 1198/2006, για το 
ΕΠΑΛ 2007−2013, όπως και όλα τα επόμενα σχετικά με 
την εξέλιξη της υπόθεσης έγγραφα, μέχρι και τη λήξη 
της,

− στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΛ και 
− για ποσά άνω των 10.000 € στην Αρχή Ελέγχου 

(ΕΔΕΛ).
6. Ο ελεγχόμενος φορέας, όταν λάβει με τη διαδικασία 

της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τη σχετική 
ειδοποίηση με το απόσπασμα της έκθεσης, τα συμπε−
ράσματα και τις συστάσεις της δύναται: 

− είτε να καταβάλει οικειοθελώς στο λογαριασμό του 
ΕΛΕΓΕΠ στο αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα της Αρχής Πι−
στοποίησης – ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό της ανάκτησης που 
του έχει καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, πλέον 
τόκων κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 9 παράγραφος 3 
της παρούσας,

− είτε να ασκήσει αντιρρήσεις, κατ’ άρθρο 5 της πα−
ρούσας.

Άρθρο 5
Διαδικασία αντιρρήσεων και οριστικοποίηση

πορίσματος επαλήθευσης / επιθεώρησης

1. Ο ελεγχόμενος φορέας μπορεί, εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινο−
ποίησή σε αυτόν της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης/
επιθεώρησης ή της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, 
να υποβάλει στην αρμόδια αρχή εγγράφως τις αντιρ−
ρήσεις του. 

2. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια αρχή 
που διενήργησε την επαλήθευση ή την επιθεώρηση, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε−
ρών από την υποβολή τους, η οποία και εκδίδει σχετική 
απόφαση επί των αντιρρήσεων με συνημμένο πρακτικό 
εξέτασης των αντιρρήσεων. Η απόφαση επί των αντιρ−
ρήσεων υπογράφεται από τον αρμόδιο Ειδικό ή Γενικό 
Γραμματέα για τις επαληθεύσεις ή από τον Πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ−Αρχή Πιστοποίησης για τις επιθεωρή−
σεις ή από τα εξουσιοδοτημένα όργανά τους. Σε κάθε 
περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προ−
κειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των 
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αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπλη−
ρωματική επαλήθευση/επιθεώρηση από το ίδιο όργανο 
που διενήργησε την αρχική επαλήθευση/επιθεώρηση. Η 
σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην περίπτωση 
αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερο−
λογιακών ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας 
της συμπληρωματικής επαλήθευσης/επιθεώρησης και 
τη λήψη τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.

3. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέ−
λευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους το 
πόρισμα της έκθεσης επαλήθευσης/ επιθεώρησης ορι−
στικοποιείται με την έκδοση απόφασης δημοσιονομι−
κής διόρθωσης στην οποία καθορίζεται το ποσό της 
δημοσιονομικής διόρθωσης, κατά το μέρος που κριθούν 
αβάσιμες οι αντιρρήσεις. Κατά το μέρος που κριθούν 
βάσιμες οι αντιρρήσεις οι σχετικές δαπάνες καταχω−
ρούνται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, με 
διακριτή έγγραφή της αρμόδιας αρχής 

4. Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα 
επαλήθευσης/ επιθεώρησης και η απόφαση δημοσιονο−
μικής διόρθωσης περιλαμβάνουν πρόταση ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η 
απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αποτελεί και εισή−
γηση έκδοσης απόφασης ανάκτησης προς το διατάκτη 
της δαπάνης, αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων ή από τα εξουσιοδοτημένα όργανά του.

Άρθρο 6
Όργανα έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής

διόρθωσης

1. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης 
δημοσιονομικής διόρθωσης είναι:

(α) Ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας που επο−
πτεύει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή τον Ενδιάμεσο 
Φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013, όταν η πα−
ρατυπία διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια διοικητικής 
επαλήθευσης της παρ. 1 του άρθρου 3, ή μετά τη διενέρ−
γεια επιτόπιας επαλήθευσης του άρθρου 4 της Ειδικής 
Υπηρεσίας ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

(β) Ο Υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων ή 
εξουσιοδοτημένο όργανό του, όταν η παρατυπία δια−
πιστώνεται μετά τη διενέργεια επιθεώρησης από την 
Αρχή Πιστοποίησης−ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 7
Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης

και το περιεχόμενό της

1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αναφέρο−
νται τα στοιχεία ταυτότητας του έργου, του δικαιούχου 
και της παρατυπίας. 

(α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή δημόσιες υπηρεσίες), με πλήρη στοιχεία συμπεριλαμ−
βανομένου του ΑΦΜ και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, στους 
οποίους επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις, 

(β) Το ύψος των δαπανών που αυτή αφορά, 
(γ) Ο επιμερισμός των πληρωμών κατά πηγή προέ−

λευσης εθνικών και των κοινοτικών πόρων,
(δ) Η αναλυτική αιτιολογία της δημοσιονομικής διόρ−

θωσης, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβι−
άστηκαν καθώς και τον τρόπο παραβίασής τους,

(ε) Η αιτιολογημένη πρόταση για τη συνέχιση ή τη δια−
κοπή της χρηματοδότησης, καθώς και το ύψος αυτής,

2. Στην περίπτωση που στην απόφαση δημοσιονο−
μικής διόρθωσης προβλέπεται ανάκτηση αχρεωστή−
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η απόφαση 
δημοσιονομικής διόρθωσης είναι η εισήγηση έκδοσης 
απόφασης ανάκτησης προς το διατάκτη της δαπάνης, 
αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή 
από τα εξουσιοδοτημένα όργανά του, στην οποία εκτός 
από τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται και:

(α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 
από τους οποίους αναζητούνται τα αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντα ποσά, καθώς και τα τυχόν 
συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα, με πλήρη στοιχεία συμπε−
ριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ. και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

(β) Το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσόν, 
το οποίο περιλαμβάνει και τόκους σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 9 της παρούσας,

(γ) Η αιτία της επιστροφής του ποσού.
3. Στην περίπτωση που τα όργανα του άρθρου 2 είναι 

και διατάκτες της δαπάνης η απόφαση δημοσιονομικής 
διόρθωσης ταυτίζεται με την απόφαση ανάκτησης αχρε−
ωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 8
Καθορισμός του ύψους της δημοσιονομικής

διόρθωσης

1. Αναλογικές δημοσιονομικές διορθώσεις:
Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο 

επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα, υπολογίζεται με 
βάση τις μεμονωμένες παράτυπες δαπάνες που ο δι−
καιούχος δήλωσε στην Αρχή Διαχείρισης ή τον ενδιά−
μεσο φορέα διαχείρισης και ισούται προς το ποσό της 
προκληθείσας ζημίας. 

2. Κατ’ αποκοπή διορθώσεις:
Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς 

το ποσό της προκληθείσας ζημίας και η εξ ολοκλήρου 
ακύρωση της παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη, 
το αρμόδιο όργανο ή όργανα τα οποία έχουν αναλά−
βει αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας ή η Αρχή Πιστοποίησης−ΟΠΕΚΕΠΕ 
επιβάλλουν δημοσιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπή, 
υπολογίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης που οδή−
γησε στη διαπιστωθείσα παρατυπία. 

3. Στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων οι δημοσι−
ονομικές διορθώσεις και οι ανακτήσεις εφαρμόζονται 
στη δημόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις δαπάνες 
που περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών και η οποία 
έχει καταβληθεί στους δικαιούχους. 

4. Εφ΄όσον οι εντοπισθείσες παρατυπίες επηρεάζουν 
και μελλοντικές πληρωμές οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί 
ή/και πραγματοποιηθεί και εμπίπτουν στην παράγραφο 1 
διακόπτεται η περαιτέρω συγχρηματοδότηση σύμφωνα 
με τη σχετική αναφορά στην απόφαση του άρθρου 7. 
Στην περίπτωση που οι παρατυπίες εμπίπτουν στην πα−
ράγραφο 2, δύναται να συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση 
και η κατ’ αποκοπή διόρθωση εφαρμόζεται σε όλες τις 
πληρωμές κατά την καταχώρισή τους στο ολοκληρω−
μένο πληροφοριακό σύστημα. 

5. Στις περιπτώσεις που οι εντοπισθείσες παρατυ−
πίες δεν επηρεάζουν μελλοντικές πληρωμές και δεν 
έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα ο 
ελεγχόμενος να δικαιούται περαιτέρω χρηματοδότησης 
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, 
τότε στην Έκθεση επαλήθευσης/ επιθεώρησης δύναται 
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να προβλέπεται η παρακράτηση ίσου ποσού με αυτού 
της διαπιστωθείσας παρατυπίας από την επόμενη πλη−
ρωμή της χρηματοδότησης. 

Άρθρο 9
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως

καταβληθέντων ποσών

1. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανά−
κτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων ή τα λοιπά εξουσιοδοτημένα όργανά του. 

2. Η έκδοση της απόφασης ανάκτησης αχρεωστή−
τως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται 
από το διατάκτη εντός 20 ημερολογιακών ημερών 
από την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής δι−
όρθωσης κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
κοινοποιείται στην Αρχή Πιστοποίησης−ΟΠΕΚΕΠΕ και 
στην Αρχή Ελέγχου. 

3. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημε−
ρομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστρο−
φής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται 
είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε 
ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της 
Επιτροπής.

4. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό−
μως καταβληθέντος ποσού που εκδίδει ο διατάκτης 
αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι 
αμέσως εκτελεστή.

5. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Μετά από την κοινοποίηση με επίδοση, της από−
φασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα−
βληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το ποσό το 
οποίο έχει καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την από−
φαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα−
βληθέντος ποσού καθώς και το σημείωμα κατάθεσης 
που το συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ., στην οποία καταβάλλεται 
το ποσό, το αποδίδει στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυή−
σεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) και γνωστοποιεί 
αμέσως την Αρχή Πιστοποίησης−ΟΠΕΚΕΠΕ, για την 
είσπραξη. Η Δνση Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημε−
ρώνει το μητρώο που τηρεί η Αρχή Πιστοποίησης−
ΟΠΕΚΕΠΕ και γνωστοποιεί αμέσως για την είσπραξη 
του οφειλόμενου ποσού την υπηρεσία που εξέδωσε 
την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού. 

7. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού 
ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία 
βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
του χρηματικού καταλόγου, από την υπηρεσία που 
εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντος ποσού πλέον τόκων και 
με την αποστολή του στην αρμόδια για τη φορολογία 
εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 
του υπόχρεου. 

8. Το βεβαιωθέν στη Δ.Ο.Υ. ποσό καταβάλλεται σε 
τρεις (3) ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη, μέ−
χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
από τη βεβαίωσή του και η κάθε μια από τις επόμενες, 
την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντιστοίχως από 
τη βεβαίωσή του. 

Αν το βεβαιωθέν ποσό είναι μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες 
ευρώ (15.000 ευρώ), καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 
του μεθεπομένου μήνα από τη βεβαίωσή του. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το βεβαιω−
θέν ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

9. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ.στην οποία καταβάλλεται το ποσό, 
το αποδίδει στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γε−
ωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) και γνωστοποιεί αμέσως 
την Αρχή Πιστοποίησης−ΟΠΕΚΕΠΕ, για την είσπραξη. Η 
Διεύθυνση Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει εγγρά−
φως σχετικά την υπηρεσία που συνέταξε το χρηματικό 
κατάλογο.

10. Το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο Ειδι−
κός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ) αποστέλλει το αποδεικτικό είσπραξης στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ προς ενημέρωση και ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρεί 
στο μητρώο που τηρεί, την καταβολή και το κλείσιμο 
της υπόθεσης. Η υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος 
ποσού ενημερώνεται για την είσπραξη του ποσού και 
τη λήξη της υπόθεσης μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος από τη Δ/νση Πληρωμών του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

11. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά 
βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ ΕΛΕΓΕΠ στον ΚΑΕ 
43085 «Yπέρ ΕΛΕΓΕΠ». 

Άρθρο 10
Διαδικασία Δημοσιονομικών Διορθώσεων

 μετά από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ε.Ε.
ή της Αρχής Ελέγχου

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παρατυπίες με 
βάση τα πορίσματα από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία γίνονται αποδεκτά 
από τις Ελληνικές Αρχές ή με βάση τα εγκεκριμένα 
πορίσματα της Αρχής Ελέγχου, η δημοσιονομική διόρ−
θωση καταχωρίζεται στο ολοκληρωμένο πληροφορια−
κό σύστημα με ευθύνη της αρμόδιας αρχής που ασκεί 
καθήκοντα διαχείρισης για την αντίστοιχη πράξη. Για 
το σκοπό αυτό η αρμόδια αρχή συντάσσει Δελτίο Δι−
όρθωσης Καταχωρηθέντων Πληρωμών, το οποίο και 
καταχωρεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 
αφαιρώντας τις παράτυπες πληρωμές. Ειδικότερα οι 
κατ΄ αποκοπή διορθώσεις που αφορούν περισσότερες 
από μία πράξεις εφαρμόζονται με ευθύνη της Αρχής Πι−
στοποίησης−ΟΠΕΚΕΠΕ και ενημερώνει τη Διαχειριστική 
Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 11
Επιπτώσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων 

1. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων σε ετή−
σια βάση, μετά την αφαίρεση των ποσών για τα οποία 
εκδίδεται απόφαση ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 9, 
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βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων, μειώνουν 
το συνολικό όριο πληρωμών από εθνικούς πόρους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του επομένου 
έτους. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ποσού λαμ−
βάνονται υπόψη οι αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώ−
σεων που έχουν εκδοθεί μεταξύ της 1 Ιουλίου του έτους 
ν και 30ης Ιουνίου του έτους ν+1 για τον προϋπολογισμό 
του έτους ν+2. Τα σχετικά ποσά καταγράφονται στην 
εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του Κράτους. 

2. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων, που αφο−
ρούν έργα κρατικών ενισχύσεων, αναζητούνται από τους 
αρμόδιους διατάκτες ως αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντα από τους αποδέκτες της ενίσχυσης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 907/052/2003 (ΦΕΚ Β 878/ 2.7.2003) 
Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανά−
κτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίη−
ση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής 
και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική 
περίοδο 2000 − 2006, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά 
την ισχύ της παρούσης για τα έργα που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2000−2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    (3)
Υπαγωγή επένδυσης της Eταιρείας «ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ Α.Ε. − 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4571/Π09/5/ 77/Ε/23.7.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ 
Α.Ε. − ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ιδρυση Μονάδας 
Διαλογής,Τυποποίησης και Συσκευασίας Αγροτικών 
Προϊόντων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σαγεϊκων του 
δήμου Μόβρης του Η. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού 1.615.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση 
συνολικού ύψους 888.250,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 55 
% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 7,5 (Ε.Μ.Ε.)
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 27.6.2008
− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

    Αριθμ. 2929 (4)
Εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων ή άλλων εγγρά−

φων αρμοδιότητας του Προέδρου της Ν.Α. Δράμας 
− Καβάλας – Ξάνθης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Α.
ΔΡΑΜΑΣ − ΚΑΒΑΛΑΣ− ΞΑΝΘΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας».
3. Την υπ’αριθμ. 24 (υπ’ αριθμ. 16670/30.4.2008) εγκύ−

κλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ περί μείωσης των υπογραφών στις 
διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα.

4. Το άρθρο 4 του ν. 3274/2004.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Κ.Υ. της 

Ν.Α. Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης (ΦΕΚ Β΄ 2234/2007).
6. Την ανάγκη της απρόσκοπτης, ομαλής και αποδο−

τικής λειτουργίας της Κ.Υ. της Ν. Α. Δράμας − Καβάλας 
− Ξάνθης, αποφασίζουμε:

Α΄. Την εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του Προ−
έδρου στο Γενικό Γραμματέα της Ν.Α. Δράμας − Καβά−
λας − Ξάνθης των εξής πράξεων ή άλλων εγγράφων 
αρμοδιότητας του Προέδρου:

1. Δαπανών Υπηρεσίας μέχρι 15.000 €.
2. Εντολών μετακίνησης των υπαλλήλων της Υπηρε−

σίας.
3. Προμηθειών Υπηρεσίας μέχρι 15.000 €.
4. Βεβαιώσεων ύπαρξης πιστώσεων.
5. Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
6. Ορισμού υπαλλήλων σε διάφορες επιτροπές.
7. Ορισμού υπαλλήλων εκπροσώπησης της Υπηρεσίας 

για υπηρεσιακά θέματα.
8. Αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλ−

λήλων.
9. Ανάθεσης καθηκόντων των υπαλλήλων της Υπη−

ρεσίας.
10. Πινάκων προσωπικού.
11. Βεβαιώσεων − δηλώσεων εργοδότη συμβασιούχων 

υπαλλήλων.
12. Αξιολόγησης Αναπλ. Προϊσταμένων Δ/νσης ως Α΄ 

αξιολογητής και λοιπών υπαλλήλων ως Β΄ αξιολογη−
τής

Β΄. Την εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του Προ−
έδρου στην Προϊσταμένη Δ/νσης Συντονισμού της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Δράμας − Καβάλας −Ξάνθης 
των εξής πράξεων ή άλλων εγγράφων αρμοδιότητας 
του Προέδρου:

1. Αδειών προσωπικού.
2. Αιτημάτων εγκρίσεων μετακίνησης των υπηρεσια−

κών αυτοκινήτων στο εξωτερικό.
3. Αιτημάτων εγκρίσεων υπέρβασης καυσίμων των 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 22 Ιουλίου 2008

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
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      Αριθμ. 12262 (5)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρο−

τικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας για το έτος 2008.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Αναμόρφωση μι−

σθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλ−
λες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
297/23.12.2003 τεύχος Α΄.

2) Του άρθρου 15 ω. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συ−
ντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμι−
ση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/τ.Α΄/18.3.1998.

3) Του Νόμου 2732/1999 άρθρο 10 «Ρύθμιση θεμάτων 
του Υπουργείου Γεωργίας και λοιπές διατάξεις ήτοι περί 
απασχολήσεως Γεωπόνων σε προγράμματα Ε.Ε. κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες».

4) Του Νόμου 2738/1999 άρθρο 35 παρ. 7 «Περί εγκρί−
σεως από τους οικείους Νομάρχες την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων».

5) Του π.δ. 30/1996 «Περί Κωδικός Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων».

6) Τις υπάρχουσες σχετικές πιστώσεις που είναι εγ−
γεγραμμένες στον προϋπολογισμό της NAM.

7) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης Μα−
γνησίας, όσον αφορά την αποτελεσματική εκτέλεση των 
Κοινοτικών προγραμμάτων και επιτόπιων ελέγχων που 

πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας για το έτος 2008, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή−
λων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας που 
απασχολούνται στα διάφορα Κοινοτικά προγράμματα 
εντός του έτους 2008, πέραν του κανονικού ωραρίου 
και των λοιπών καθηκόντων τους για την έγκαιρη ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή των ήτοι: υπάλληλοι 65, 
ώρες 10.000 απογευματινές ποσό 65.000 €.

Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 
και από ώραν 15:00 έως 22:00. Υπεύθυνος για την παρα−
κολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της 
προαναφερόμενης εργασίας θα είναι ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι 
υπάλληλοι.

Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από 
τις σχετικές πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Μαγνησίας με τις οποίες επιχορηγήθηκε (τακτικός 
προϋπολογισμός − φορέας 291 ΚΑΕ0511).

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
κατ’ άτομο και κατά μήνα θα προσδιοριστεί με επόμενη 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 21 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ  
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