
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμέ-
νου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της 
Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνιακή παρά-
βαση στον AHMED KHALIL του GHULAM HAIDER.

3 Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβλη-
θέντων ποσών και οφειλών Οικονομικού Έτους 
2016, μέσω συμψηφισμού, στο πλαίσιο των κα-
θεστώτων στήριξης που εφαρμόζεται το Ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

4 Έγκριση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας (ΕΣΣΕ) έτους 2016 των τακτικών υπαλ-
λήλων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) - ΝΠΙΔ.

5 Κατάργηση αποφάσεων συγκρότησης Ομάδων 
Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του 
Πολίτη».

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ23/οικ./46856/3781 (1)
Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμέ-
νου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της 
Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαφάνεια και άλλες Διατάξεις’’».

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’) «Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’) και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
το άρθρο 45.

3. Το π.δ. 113/2014 (Α’180/29-08-2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 73/2015 (Α’116/23-09-2015) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ28/08.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Α’) Απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Από-
ρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς και 
τους εκτελεστικούς αυτού.

7. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final 
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

8. Την υπ’ αριθ. 2509/5-6-2015 Πρόσκληση «Κεντρικές 
Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας».

9. Την υπ’αριθ. 25820/1637/5-6-2015 «Ένταξη της Πρά-
ξης κεντρικών προμηθειών τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ μέσω του ΕΠΙ».

10. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.49681/3647, Πρόσκληση για 
την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥ-
ΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

11. Το υπ’αριθ.1974/16-9-2016 έγγραφο της Μονάδας 
Α, της Διαχειριστικής Αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Την παράταση της λήξης του Φυσικού και Οικονομι-
κού Αντικειμένου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της 
Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑ-
ΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

Το Φυσικό Αντικείμενο αμφοτέρων Πράξεων παρατεί-
νεται έως την 31η/12/2017 και το Οικονομικό Αντικείμε-
νο αντιστοίχως έως την 31η/03/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,13 Οκτωβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

(2)

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνιακή παρά-

βαση στον AHMED KHALIL του GHULAM HAIDER.

Δυνάμει της αριθμ. 14GRYP30020000060-5/01-07-14/
07-12-2016 Καταλογιστικής Πράξης του Τελωνείου Κο-
ρίνθου και λόγω παράβασης των άρθρων 119Α2, 142 
παρ. 2 και 155 και επόμενα του ν.2960/2001 «Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα»), εκ βάρος του κριθέντος ως υπαι-
τίου: AHMED KHALIL του GHULAM HAIDER, πρώην κατ.
Κορίνθου, οδός Ευποϊας 14, ή Πυλαρινού 74 ή Αράτου 
15,νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 145710518, λόγω 
διάπραξης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας κα-
πνικών προϊόντων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις.

Επεβλήθη εις βάρος του ανωτέρω υπαιτίου (AHMED 
KHALIL του GHULAM HAIDER) πολλαπλό τέλος εκ πέ-
ντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα 
πέντε λεπτών, (5.628,45€), το οποίο υπόκειται κατά την 
είσπραξη του σε Τ.Χ 2% και ΟΓΑ επί των Τελών Χαρτοσή-
μου 20%, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΛΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 4204/136049 (3)
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβλη-

θέντων ποσών και οφειλών Οικονομικού Έτους 

2016, μέσω συμψηφισμού, στο πλαίσιο των κα-

θεστώτων στήριξης που εφαρμόζεται το Ολο-

κληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις :
1) Του άρθρου 28 του ν. 2520/01-09-1997 «Μέτρα για 

τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 2732/30-07-1999 και το άρθρο 23 του ν. 
2945/01 (ΦΕΚ 223/08-10-2001 τχ. Α’).

2) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 
(A΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 
του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003).

3) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2011).

4) Του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/26.7.2013) «Φορο-
λογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

5) Της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6) Του άρθρου 122 και 123 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 
143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7) Της υπ΄ αριθ. 282966/2007 ΚΥΑ περί «Έγκριση του 
Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ει-
δικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ)».

8) Της με αριθ. 307389/18-07-07 (ΦΕΚ 1277/24-07-
2007 τ. Β’) απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «περί μεταβίβασης αρμοδιότητας προς 
έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεω-
στήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής 
κυρώσεων αρμοδιότητας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

9) Της υπ’ αριθ. 327739/11-10-2007 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαπί-
στευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών 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.)

10) Της με αριθ. 280682/07-05-09 Απόφασης Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί Μετα-
βίβασης στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης Προϊσταμένους Δ/νσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν 
«με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 972/22-05-09 τ. Β’).

11)Της υπ’ αριθ. 1791/74062/02.07.2015 Υπουργικής 
Απόφασης για την «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολ-
λαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 
της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1468, τ. Β΄).

Β. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
1) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
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1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ-
φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρί-
ου 2006 σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια 
της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον 
τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου.

3) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του καν.(ΕΚ) 
1698/2005 του Συμβουλίου.

4) αριθ. 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μετα-
βατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΕΓΤΑΑ και την τροποποίηση του καν.(ΕΕ) 1305/2013 
όσον αφορά τους πόρους αι την κατανομή τους για το έτος 
2014 και την τροποποίηση του καν.(ΕΚ) 73/2009 και των καν.
(ΕΕ) 1306/2013, (ΕΕ) 1307/2013 και (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφο-
ρά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014.

5) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

6) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί θεσπί-
σεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 
του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει.

7) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής του κατ΄εξουσιοδό-
τηση κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανο-
νισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει.

8) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 
20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτη-
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που

εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

9) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής (L181/74 της 
20.06.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

10) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (L227/69 της 
31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τρο-
ποποιημένος ισχύει.

11) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, ( της 11ης Μαρτί-
ου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και 
άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την 
εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση 
του ευρώ, όπως τροποποιημένος ισχύει.

12) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, (L255/59 της 
06.08.2014), για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργα-
νισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσι-
ονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους 
κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη 
διαφάνεια. όπως τροποποιημένος ισχύει.

13) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση 
του καν.(ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών 
διατάξεων.

Γ) Την αριθ. 178462/02.12.2016 εισήγηση του Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

1) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζεται η ανάκτηση των αχρεω-
στήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφει-
λών από διοικητικές κυρώσεις, μέσω συμψηφισμού σε 
βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες πληρωμές, και αφο-
ρούν ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από πόρους του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με 
την τομεακή γεωργική νομοθεσία.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρα-
τύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών από διοικη-
τικές κυρώσεις εφαρμόζονται κατόπιν της διαπίστωσης 
ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε συνέχεια ελέγχων που διενεργούνται 
όπως προβλέπεται την τομεακή γεωργική νομοθεσία.

Άρθρο 3
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβλη-
θέντων ποσών και διοικητικών κυρώσεων

1. Για τις περιπτώσεις που κατά τη λήξη του Οικονομι-
κού Έτους 2016, για το έτος αιτήσεων 2015, διαπιστώ-
θηκε μη συμμόρφωση δικαιούχων με τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που 
αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της 
στήριξης που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική 
νομοθεσία, τα ποσά των αντίστοιχων ενισχύσεων ανα-
καλούνται εν όλω ή εν μέρει κατά περίπτωση.
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2. Η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρατύπως κα-
ταβληθέντων ποσών και οφειλών από διοικητικές κυ-
ρώσεις που προέκυψαν στο κλείσιμο του οικονομικού 
έτους 2016 και αφορούν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης 
του ημερολογιακού έτους 2015 πραγματοποιείται μέσω 
συμψηφισμού των οφειλών με βεβαιωμένες και εκκαθα-
ρισμένες πληρωμές που καταβάλει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους 
σχετικούς δικαιούχους.

3. Οι αναλυτικές καταστάσεις των γεωργών με τα ακριβή 
ποσά των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων 
που αφορούν στα προς ανάκτηση αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα ποσά και οφειλών από διοικητικές κυρώσεις 
πιστοποιούνται από τους αρμόδιους αντιπροέδρους του.

4. Οι ανωτέρω καταστάσεις αναρτώνται στις Περιφε-
ρειακές Δ/νσεις προς ενημέρωση των γεωργών.

5. Οι οφειλέτες δύνανται να διατυπώσουν μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από 
την ανάρτηση των καταστάσεων, τις έγγραφες παρα-
τηρήσεις τους και να προσκομίσουν συμπληρωματικά 
στοιχεία.

Άρθρο 4
Κατώτατο όριο επί της ανάκτησης οφειλών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 54 του Καν(ΕΕ) 
1306/2013, δεν συνεχίζεται η διαδικασία ανάκτησης αν 
το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενί-
σχυσης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται στα προς 
ανάκτηση ποσά που αφορούν οφειλές από διοικητικές 
κυρώσεις και επιβάλλονται σε δικαιούχους.

Άρθρο 5
Παραγραφή οφειλών

Τα αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά 
και οφειλές από διοικητικές κυρώσεις δεν ανακτώνται 
και διαγράφονται, εάν η πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα 
της αρμόδιας ή άλλης αρχής, το οποίο δεν ήταν εύλογα 
δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο. Ειδικότερα, 
δεδομένου της πολυπλοκότητας του υπολογισμού δι-
καιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το πρώτο έτος χο-
ρήγησης (2015) δεν ανακτώνται και διαγράφονται τα 
αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά που 
αφορούν σε αχρεωστήτως χορηγηθέντα προσωρινά 
δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, όπως αυτά καθορίζο-
νται από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων 
της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την ανάκτηση αχρεω-
στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αριθμ. 11579/138688 (4)
Έγκριση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας (ΕΣΣΕ) έτους 2016 των τακτικών υπαλ-

λήλων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) - ΝΠΙΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις
α) Της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 8, της περ. ε’ της 

παρ 2 του άρθρου 10 και της παρ. δ’ του άρθρου 12 του 
ν. 1790/1988, «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 134).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Δ’ του 
ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

γ) Των άρθρων 24, 66 και 68 του ν. 4270/2014, «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

δ) 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 (Α’ 98). 

ε) Του π.δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 194).

2. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) -ΝΠΙΔ 
που εγκρίθηκε με την αριθμ. 287819/10-8-2005 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 1163), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
244134/27-1-2006 (Β’ 104) και 325804/25-11-2008 (Β’ 
2411) όμοιες.

3. Τις αριθμ. 45/19-4-2016 και 75/24-5-2016 αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ σχετικά με την 
κατάρτιση και υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) έτους 2016 με την χορήγηση 
μη μισθολογικών παροχών στους τακτικούς υπαλλήλους 
του Οργανισμού.

4. Το αριθμ. 568/134308/30-11-2016 έγγραφο του Προ-
ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
«Έγκριση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
Υπ. Α. Α. ΚΑΙ  Τ. του Παραρτήματος των μη μισθολογικών 
παροχών της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του ΕΛΓΑ 
έτους 2016».

 5. Τις αριθμ. 4268/29-3-2016, 4266/29-3-2016, 
4270/29-3-2016 και 5400/13-4-2016 αποφάσεις ανάλη-
ψης υποχρέωσης της Οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛΓΑ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους 169.000,00 ευρώ περί-
που, για το έτος 2016 η οποία θα καλυφθεί από τους 
Κ.Λ. 60.00.100, 60.00.101, 60.02.990 και 62.05.072 του 
προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ έτους 2016, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας (ΕΣΣΕ) έτους 2016 με τους όρους αμοιβής και 
εργασίας των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού Ελ-
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) -ΝΠΙΔ, η οποία 
έχει ως εξής :

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Ε.Σ.Σ.Ε.) ΕΤΟΥΣ 2016

Όροι αμοιβής και εργασίας των τακτικών υπαλλήλων 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.).

Στην Αθήνα σήμερα 27 Μαίου 2016 και στα γραφεία 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) οι υπογράφοντες αφενός μεν Θεοφάνης Κου-
ρεμπές, Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. και αφετέρου οι Δημήτριος 
Πανταζής και Αντώνιος Καρανίκας, Πρόεδρος και Γενι-
κός Γραμματέας αντίστοιχα του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α., όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση και 
υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, με την οποία καθορίζονται οι όροι 
αμοιβής και εργασίας των τακτικών υπαλλήλων του Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, η οποία 
κατόπιν του αριθμ. 568/134308/30-11-2016 εγγράφου 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 24 «Μη μισθολογικές παροχές» του Κεφαλαίου 
Δ’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94), έχει ως ακολούθως :

ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Άρθρο 1ο 
Βοηθήματα - Λοιπές παροχές

1. Το βοήθημα παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, 
για τους ιδιωτικούς ή δημοτικούς βρεφονηπιακούς ή 
παιδικούς σταθμούς, όπως αυτό προβλέπεται και χορη-
γείται από τις προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε., εφαρμοζομένων 

των περικοπών που προβλέπουν οι νόμοι 3833/2010, 
3845/2010, 3899/2010, διαμορφώνεται σε ποσό έως 
τριακόσια είκοσι τέσσερα (324,00) ευρώ και χορηγείται 
με την επιπλέον προϋπόθεση της προσκόμισης από τον 
τακτικό υπάλληλο του οποίου το τέκνο πηγαίνει σε ιδι-
ωτικό βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό βεβαίωσης ότι 
δεν γίνεται αποδεκτό το τέκνο του σε δημοτικό βρεφο-
νηπιακό ή παιδικό σταθμό ή βεβαίωσης με το ωράριο 
λειτουργίας του δημοτικού σταθμού από την οποία θα 
προκύπτει ότι δεν εξυπηρετεί τον εργαζόμενο.

2. Το βοήθημα για την αντιμετώπιση της δαπάνης σε 
θερινές κατασκηνώσεις, όπως αυτό προβλέπεται και χο-
ρηγείται σύμφωνα με τις προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε., εφαρ-
μοζομένων όμως των όρων και προϋποθέσεων συμμε-
τοχής στις θερινές κατασκηνώσεις όπως αυτοί ορίζονται 
στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ΚΥΑ υπ’ 
αριθ. ΠΙβ/Γ.Π.54338 ΦΕΚ Β’ 966/2006), εφαρμοζομένων 
των περικοπών που προβλέπουν οι Νόμοι 3833/2010, 
3845/2010, 3899/2010, καθορίζεται σε τριακόσια εξήντα 
τέσσερα (364,00) ευρώ, καταβάλλεται δε με την προσκό-
μιση των νόμιμων παραστατικών.

3. Στο τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. χορηγείται εφά-
παξ βοήθημα τοκετού ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ 
για τη γέννηση του 1ου παιδιού και του 2ου παιδιού και 
από το τρίτο παιδί και μετά αυξάνεται κατά τριακόσια 
(300,00) ευρώ και διαμορφώνεται σε επτακόσια (700,00) 
ευρώ.

4. Στο προσωπικό του κλάδου ΔΕ4 Χειριστών Αερο-
σκαφών χορηγείται ετήσιο ποσό έξι χιλιάδων (6.000,00) 
ευρώ για τη διατήρηση σε ισχύ και την ανανέωση πτυχί-
ων πτήσεων και την απόκτηση ικανότητας ή ειδικότητας, 
παρέχοντας και τις σχετικές διευκολύνσεις.

Άρθρο 2ο
Παρατίθεται κατωτέρω Μελέτη μη μισθολογικών 

παροχών, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχει ως 
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μελέτη μη μισθολογικών παροχών

α/α Είδος 
παροχής

Νομοθετικό/ 
κανονιστικό 

πλαίσιο

Αναλυτική 
περιγραφή 
παροχής/ 

προνομίου κλπ

Συχνότητα 
καταβολής 
ή χρήσης 

της παροχής 
ή του 

προνομίου

Αριθμός προσωπικού 
που αφορά

Πρόβλεψη 
ετήσιας 

δαπάνης 
2016

Τρόπος 
κάλυψης 

της δαπάνης 
(ίδια έσοδα, 

επιχορήγηση, 
εισφορά 

εργαζομένων 
κλπ)

1 Παιδικός 
σταθμός

ΕΣΣΕ Αντιμετώπιση 
δαπάνης 
βρεφονηπιακού 
ή παιδικού 
σταθμού- 
χορηνείται για 
παιδιά ηλικίας 0-6 
ετών

Μηνιαία Σύμφωνα με τα στοιχεία 
αφορά την καταβολή 
της δαπάνης για 35-40 
τέκνα 32 υπαλλήλων

150.000,00 Ίδια έσοδα
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α/α Είδος 
παροχής

Νομοθετικό/ 
κανονιστικό 

πλαίσιο

Αναλυτική 
περιγραφή 
παροχής/ 

προνομίου κλπ

Συχνότητα 
καταβολής 
ή χρήσης 

της παροχής 
ή του 

προνομίου

Αριθμός προσωπικού 
που αφορά

Πρόβλεψη 
ετήσιας 

δαπάνης 
2016

Τρόπος 
κάλυψης 

της δαπάνης 
(ίδια έσοδα, 

επιχορήγηση, 
εισφορά 

εργαζομένων 
κλπ)

2 Κατασκη-
νωτικό

ΕΣΣΕ/ΚΥΑ
Π1β/
Γ.Π.54338
(ΦΕΚ 
966/Β/2006)

Αντιμετώπιση 
δαπάνης θερινής
κατασκήνωσης- 
χορηνείταιγια 
παιδιά ηλικίας 6· 
16 ετών

Ετήσια Σύμφωνα με τα 
ηλικιακά όρια 
αφορά στην καταβολή 
της δαπάνης για 282
παιδιά 177 υπαλλήλων 
με την προϋπόθεση 
του ΔΠΥ ο αριθμός 
και το κόστος 
αναμένεται να μειωθεί 
σημαντικά

8.000,00 Ίδια έσοδα

3 Βοήθημα 
τοκετού

ΕΣΣΕ Αντιμετώπιση 
δαπάνης τοκετού
Η δαπάνη 
ανανέωσης

Με τη 
γέννηση 
τέκνου 
υπαλλήλου

Απρόβλεπτο 5.000,00 Ίδια έσοδα

4 Δαπάνη 
ανανέωσης 
πτυχίου 
χειριστή α/φ

ΕΣΣΕ πτυχίου χείριστων 
α/φ περιλαμβάνει 
το ασφαλιστήριο 
ζωής καθώς 
και ιατρικές 
ε£ετάσεις(1 
χειριστής)

Ετήσια 1 χειριστής 6.000,00 Ίδια έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ 169.000,00

Άρθρο 3ο
Άδειες

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 
Ε.Σ.Σ.Ε. ετών 2013-2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η σύζυγος του τακτικού υπαλλήλου δεν εργάζεται 
ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δικαιού-
ται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 
2.1.».

Άρθρο 4ο
Διευκολύνσεις

Η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών των 
μελών του Συλλόγου των εργαζομένων γίνεται

απευθείας από τη μισθοδοσία τους, κατόπιν σχετικής 
εξουσιοδότησης των εργαζομένων – μελών του

Συλλόγου προς τον ΕΛ.Γ.Α..

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5ο
Διατηρούμενες Διατάξεις

Kατά τα λοιπά, θέματα πέραν των μισθολογικών τα 

οποία ρυθμίστηκαν με το Ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ισχύουν 
οι διατάξεις των Ε.Σ.Σ.Ε. ετών 1995 - 2015, στο μέτρο 
που αυτές δεν τροποποιούνται με την παρούσα και με 
την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμοζομένων και όλων των 
διατάξεων που επιβάλλουν τυχόν περικοπές.

Άρθρο 6ο
Καταργούμενες Διατάξεις

Ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονταν η χορήγηση 
προκαταβολών, σχολικού βοηθήματος και χρηματικού 
βραβείου στις προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. στο τακτικό προ-
σωπικό του ΕΛ.Γ.Α. καταργούνται.

Άρθρο 7ο
Ισχύς Ε.Σ.Σ.Ε.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. έχουν αναδρομική 
ισχύ από 1-1-2016».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Αριθμ. Φ. 28/46052/2016 (5)
Κατάργηση αποφάσεων συγκρότησης Ομάδων 

Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος 

του Πολίτη».

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν.3051/2002 (Α’ 220) «Συνταγματικά κατοχυ-

ρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλή-
ρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 
και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

β)Του ν.3094/2003 (Α΄10) «Συνήγορος του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4228/2014 (Α’7) «Κύρωση του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων 
και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινω-
τικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών».

δ) Του ν.3907/2011 (Α’7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου 
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 6 του 
άρθρου 23 αυτού.

ε) Των περ. 12, 18 και 19 του τομέα ε’ «Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης» της παρ. Ι του άρθρου 
74 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του Κε-
φαλαίου ΣΤ’ του Μέρους Β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει.

στ) Του ν. 4019/2011 (Α’ 216) «Κοινωνική οικονομία 
και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει.

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’41) 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

η) Των άρθρων 1 έως 3 και 5 του ν. 4320/2015 (Α’29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

θ) Της με αριθμ.:ΟΙΚ.494/07-04-2015 (Β’ 577) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας - Οικονομικών - Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

«Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοι-
χείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες 
και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαι-
ούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4320/2015: 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α’). 

ι) Του π.δ. 273/1999 (Α’229) «Κανονισμός λειτουργίας 
του Συνηγόρου του Πολίτη», ιδίως της παρ. 1(δ) του άρ-
θρου 8, όπως ισχύει. 

Β. α) Του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (ΑΊ76) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 3. Τις 
υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:

Καταργούμε τις αποφάσεις συγκρότησης Ομάδων 
Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πο-
λίτη», ως εξής: α) τη με αρ.πρωτ.Φ.28/21646/25-04-
2014(ΦΕΚ 1224/Τ.Β714-05-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦΧΙΜ0-Φ2Ι) 
απόφαση περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για 
θέματα επιστροφών αλλοδαπών τρίτων χωρών, β)
τη με αρ.πρωτ.Φ.28/21647/25-04-2014 (ΦΕΚ 1224/Τ.
Β714-05-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦΧΙΜ0-ΓΣΑ) απόφαση περί συ-
γκρότησης Ομάδας Εργασίας για Θέματα του Εθνικού 
Μηχανισμού Πρόληψης, για την πρόληψη των βασα-
νιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης 
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και γ) τη με 
αρ.πρωτ.Φ.28/17184/09-05-2016 (ΦΕΚ 1341/Τ.Β712-05-
2016 - ΑΔΑ:Ω9ΩΕΙΜ0-ΜΙ4) απόφαση περί συγκρότησης 
ομάδας εργασίας για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΟΤΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ. οικ.8689 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού για το έτος 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του ν. 1558/1985 

«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α’), 
όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/Α’), όπως ισχύει.

3. 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 διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/Α’) όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. 117/16.1.2013 Κ.Υ.Α. «Κανονισμός Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού» 
(Φ.Ε.Κ. 54/Β’).

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού και ειδικότερα το γεγονός ότι, η φύση των 
εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης καθιστά επιτακτική 
την ανάγκη απασχόλησης, πέραν των ωρών κανονικής 
εργασίας, των υπαλλήλων της προκειμένου:

• Να ολοκληρωθεί η εξέταση υποθέσεων, που αφο-
ρούν γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις και συμπράξεις, 
για τις οποίες προβλέπονται από το νόμο ρητές προθε-
σμίες, καθώς και αυτεπάγγελτες ή μετά από καταγγελία 
υποθέσεις εξαιρετικής για τον ανταγωνισμό σημασίας, 
στο πλαίσιο του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 
102 ΣΛΕΕ.

• Να προχωρήσει η μοριοδότηση των υποθέσεων στα 
πλαίσια του άρθρου 14 παρ. 2 ιδ’ του ιδίου νόμου.

• Να προχωρήσει η συλλογή πληροφοριών και διεξα-
γωγή ερευνών που προβλέπονται στα άρθρα 39 και 40 
του ν.3959/2011.

• Να προχωρήσει η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων 
και πληροφοριών σχετικά με νομοθετικές και λοιπές ρυθ-
μιστικές διατάξεις που μπορεί να εισαγάγουν εμπόδια 
στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

• Να παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη στο Γρα-
φείο του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών της 
Επιτροπής, κατά τις απογευματινές ώρες.

• Να προχωρήσει η διεκπεραίωση των διοικητικής φύ-
σης επειγουσών εκκρεμοτήτων.

• Να προχωρήσει η ολοκλήρωση των πολυσέλιδων 
πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού εντός συντόμου χρονικού διαστήματος.

• Να διενεργούνται εμπρόθεσμα οι απαιτούμενες επι-
δόσεις κλητεύσεων και λοιπών κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα και σημασίας.

• Να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες εντός των 
προβλεπομένων προθεσμιών πρόσθετες εργασίες που 
αφορούν την έκδοση του ετήσιου προϋπολογισμού, την 
έκδοση του ισολογισμού καθώς και λοιπές έκτακτες ερ-
γασίες, όπως μεταβολές μισθολογικών κλιμακίων.

• Να ολοκληρωθούν οι εργασίες σχετικά με τον κα-
τασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς 
επίσης και έκτακτες εργασίες όπως η παροχή οικονομι-
κών στοιχείων ή στοιχείων σχετικών με το προσωπικό 
σε δημόσιες αρχές.

• Να προχωρήσει η ανάπτυξη και ολοκλήρωση του δι-
κτύου πληροφορικής που έχει ενταχθεί σε προγράμματα 
του ΕΣΠΑ καθώς και η ολοκλήρωση εργασιών αναβάθ-
μισης συστημάτων, οι οποίες χρειάζεται να λαμβάνουν 
χώρα χωρίς διακοπή συχνά και εκτός των ωρών εργασίας 
του προσωπικού της Ε. Α.

9. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω επιτακτικών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Αντα-
γωνισμού, το προσωπικό των οργανικών μονάδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού απασχολείται πέραν του κα-
νονικού ωραρίου εργασίας. 

10. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, οικονομικού έτους 2017, ποσού 
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.0006) κατ’ ανώτατο όριο, 
στον ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, για το έτος 2017, υπερωριακή απασχό-
ληση α) μέχρι ενενήντα ένα (91) υπαλλήλων με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οργανι-
κών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι οποίοι θα 
εργάζονται εντός μιας τυπικής εβδομάδας (Δευτέρα έως 
Παρασκευή), εκτός ωρών εργασίας και έως την 22:00, οι 
οποίες δεν θα υπερβαίνουν κατά ανώτερο όριο, τις εκα-
τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο β) μέχρι 
τριάντα τεσσάρων (34) τακτικών (μονίμων) υπαλλήλων 
των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
οι οποίοι θα εργάζονται εντός μιας τυπικής εβδομάδας 
(Δευτέρα έως Παρασκευή), εκτός ωρών εργασίας και 
έως την 22:00, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν κατά ανώ-
τερο όριο, τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο 
το εξάμηνο.

Για τις υπερωρίες θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης 
συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
ο κλάδος και το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την 
προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο 
της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απα-
σχόλησης συνολικά.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση της 
υπερωριακής απασχόλησης και του παρασχεθέντος υπε-
ρωριακά έργου ορίζονται οι Διευθυντές των υπαλλήλων, 
που πραγματοποιούν τις υπερωρίες.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευση της.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

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