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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7679 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφασης 

περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργίας του Κρα−
τικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης της τεσσαρα−
κοστής (40ης) έκδοσής του, έτους 2006».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λα−

χείων» (ΦΕΚ 512/Α/20.11.1936).
2. Τις διατάξεις του α.ν. 2038/1939 «περί τροποποι−

ήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 
454/Α/23.10.1939).

3. Τις διατάξεις του α.ν. 143/1967 (ΦΕΚ 165/Α/30.9.1967), 
«περί συστάσεως Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής 
Αντίληψης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/ 
28.12.2000).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 π.δ. 284/1988 «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α/14.6.1988 
και 165/Α/5.8.1988).

5. Την υπ’ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφαση περί «Καθο−
ρισμού του τρόπου λειτουργίας του Κρατικού Λαχείου 
Κοινωνικής Αντίληψης της τεσσαρακοστής (40ης) έκ−
δοσής του, έτους 2006».

6. Την εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατι−
κών Λαχείων όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 
19.9.2006.

7. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 5900/25.8.2006 
απόφασης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί−
ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης της 
τεσσαρακοστής (40ης) έκδοσής του, έτους 2006» ως 
ακολούθως:

Ποσοστό μέχρι 6% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων 
του Λαχείου του έτους 2006, διατίθεται για τη διαφήμι−
ση, προώθηση και προβολή των Κρατικών Λαχείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2/64978/0022 (2)
    Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας εμπειροτεχνών 

ιδιωτών για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ει−
δίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσι−
κών σχολείων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμ. 3850/Γ2 (ΦΕΚ τ.Β΄ 658/1.7.1998) και 3345/

Γ7 (ΦΕΚ τ.Β΄/649/7.9.1988) περί ίδρυσης και λειτουργίας 
Μουσικών Σχολείων.

2. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ. 6 του άρθρου 
20 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 14Α΄).

22903



22904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 
(ΦΕΚ 204/Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού ύψους 935.000 ευρώ, για το τρέχον έτος και 
3.257.000 ευρώ για κάθε ένα από τα πέντε επόμενα 
οικονομικά έτη. Η δαπάνη για το έτος 2006 θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις οικονομικού έτους 2006 του 
ΚΑΕ 0517 του φορέα 19−220, ενώ για τα επόμενα έτη 
θα εγγράφεται στον οικείο προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ, 
αποφασίζουμε:

1. Οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί μπορούν να ερ−
γάζονται ως ωρομίσθιοι στα Μουσικά Σχολεία μέχρι 
είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία μα−
θημάτων μουσικών ειδικοτήτων.

2. Η ωριαία αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται σε 
εννέα και είκοσι ένα (9,21) ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 295722 (3)
    Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Οργανωτικής 

Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών Ορ−
γανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ» – Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 

Α΄) «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανι−
σμού Γεωργικής Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρ−
τισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις». 

β)  Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄). 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ 
1284 Β΄) όμοια απόφαση.

3. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών Οργανισμού Γεωργικής Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) − «ΔΗΜΗΤΡΑ», που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 37636/25.2.2000 (ΦΕΚ 281 Β΄) κοινή  υπουργική 
απόφαση. 

4. Την υπ’ αριθμ. 4/5.6.2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» − Ν.Π.Ι.Δ.». 

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του νομικού προσώπου Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Κανονισμού Οργα−
νωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
37636/25.2.2000 κοινή υπουργική απόφαση ως ακολού−
θως:

Άρθρο μόνο

1. Το άρθρο 7 «Διάκριση θέσεων προσωπικού» αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Διάκριση θέσεων προσωπικού

Οι θέσεις του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ» ορίζονται κατά κλάδους 
και ειδικότητες, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
Π.Ε. Διοικητικού 6
Π.Ε. Οικονομικού 5
Π.Ε. Πληροφορικής 3
Π.Ε. Γεωπονικού 11
Π.Ε. Κτηνιατρικού 2
Π.Ε. Ιχθυολογίας 1
Π.Ε. Δασολογίας 1
Π.Ε. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
      Ενημέρωσης 4
Π.Ε. Βιολογίας 1
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 1
Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
Π.Ε. Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας 2
Π.Ε. Περιβάλλοντος 1
Π.Ε.  Εκπαιδευτικών (Φιλοσοφικών 

Επιστημών) 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
Τ.Ε. Διοικητικού−Λογιστικού 5
Τ.Ε. Πληροφορικής 4
Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας 3
Τ.Ε. Τεχνολογίας Τροφίμων 2
Τ.Ε. Βιβλιοθηκονομίας 1
Τ.Ε. Γραφικών και Καλλιτεχνικών 1
Τ.Ε. Ιχθυοκαλλιεργειών 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Δ.Ε. Διοικ/κού – Λογ/κού 10
Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ 3
Δ.Ε. Τεχνικών 2
Δ.Ε. Οδηγών 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Υ.Ε. Επιμελητών 2
Υ.Ε. Προσ/κού Καθαριότητας 2
Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 2
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Στις παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται και οι θέσεις 
που συστάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 
του ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρα−
γράφους 12 και 13 του άρθρου 23 του ν. 2945/2001.

2. Το άρθρο 7 «Προσόντα Διορισμού» αναριθμείται σε 
«άρθρο 8» και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Προσόντα Διορισμού

Τυπικά προσόντα διορισμού για τους κλάδους του 
άρθρου 7 του παρόντος, ορίζονται, τα προβλεπόμενα 
από την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 19 
του ν. 2520/1997 και του π.δ. 50/2001 όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

Ειδικότερα για τη μία (1) θέση κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, 
τις τρεις (3) θέσεις Π.Ε. Γεωπονικού, τις δύο (2) θέσεις 
Π.Ε. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη 
μία (1) θέση Τ.Ε. Βιβλιοθηκονομίας ορίζεται και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο άριστο. Για τον κλάδο 
Π.Ε. Ιχθυολογίας, ορίζεται ως προσόν διορισμού πτυχίο 
Βιολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 
Σχολής της αλλοδαπής ή Ιχθυολογίας ή Αλιευτικής Τε−
χνικής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής».

3. Το «άρθρο 8» αναριθμείται σε «άρθρο 9».
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 37636/25.2.2000 

κοινή υπουργική απόφαση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 6291 (4)
   Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 

απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμο−
γής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1222/6.5.2003, 4493/25.11.2003 και 
3824/1.9.2004 αποφάσεις.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 334242/2001 απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
– Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γεωργίας: «Σύ−
σταση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με 
τίτλο: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμ−
ματος πρωτοβουλίας LEADER+» (ΦΕΚ 133/Β/2001) και 
τις αριθ. 272052/2002 (ΦΕΚ 1130/Β/2002) και 301478/2004 
(ΦΕΚ 1632/Β/3.11.2004) αποφάσεις με τις οποίες τροπο−
ποιήθηκε.

2. Την υπ’ αριθμ. 399570/10.10.2001 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γε−
ωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού 
και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργί−

ας» (ΦΕΚ 1363/Β/2001) και τις υπ’ αριθμ. 22992/20.2.2002 
(ΦΕΚ 233/Β/2002) και 222822/6.6.2003 (ΦΕΚ 592/Β/2003) 
αποφάσεις με τις οποίες συμπληρώθηκε.

3. Την υπ’ αριθμ. 1/10.3.2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και 
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων», με την 
οποία ο τίτλος του Υπουργείου Γεωργίας μεταβλήθηκε 
σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την υπ’ αριθμ. 245245/2.4.2004 (ΦΕΚ 100Γ/2004) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίζεται 
ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα στη θέση του 
Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του 
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών 
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Την υπ’ αριθμ. 2000/C139/2005 ανακοίνωση της 14ης 
Απριλίου 2000 της Επιτροπής με την οποία καθορίζονται 
οι γενικές κατευθύνσεις για την Κοινοτική Πρωτοβουλία 
όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη (LEADER+) και την 
υπ’ αριθμ. 2003/C262/07 τροποποίηση αυτής.

6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 3562/19.11.2001 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με 
τη χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμή−
μα Προσανατολισμού, για ένα Πρόγραμμα Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας LEADER+ στην Ελλάδα, όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. C(2004) 3249/17.8.2004 απόφαση και 
διορθώθηκε με την C(2004) 3249 COR/17.8.2004.

7. Την υπ’ αριθμ. 518/350/12.2.2003 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας 
(νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) σχετικά με το 
πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ στην Ελλάδα, 
και τις υπ’ αριθμ. 581/2831/30.6.2004, 607/1043/8.3.2005 
και 660/3403/10.7.2006 αποφάσεις με τις οποίες τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

8. Το άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 518/350/12.2.2003 κοινή 
υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδο−
τείται ο Υπουργός Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων) να ρυθμίσει με αποφάσεις του τα σχε−
τικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ίδιας κοινής 
υπουργικής απόφασης.

9. Την υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, και τις υπ’ αριθμ. 1222/6.5.2003, 
4493/25.11.2003 και 3824/1.9.2004 αποφάσεις με τις τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, αποφασίζει:

Την τροποποίηση/συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 430/ 
18.2.2003 απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρ−
μογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. 1222/6−5−2003, 4493/25.11.2003 και 3824/1.9.2004 
αποφάσεις, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

− Η τελευταία παράγραφος του σημείου α. «Στελέχωση 
της Ο.Τ.Δ.», του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ 
αριθμ. 3824/1.9.2004 απόφασης διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η πρόσληψη του προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή/και με σύμβαση παρο−
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χής υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.»

− Το τελευταίο εδάφιο της 1ης παραγράφου του σημεί−
ου δ. «Λοιπές λειτουργικές δαπάνες» του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης: «Η δαπάνη κινητής 
τηλεφωνίας δε θεωρείται επιλέξιμη» διαγράφεται. 

− Το σημείο ε. «Ευαισθητοποίηση και ενημέρω−
ση τοπικού πληθυσμού» του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
430/18.2.2003 απόφασης διαγράφεται από το εν λόγω 
άρθρο και μεταφέρεται ως έχει σαν σημείο γ. του άρ−
θρου 3 της απόφασης αυτής. Η αρίθμηση των λοιπών 
σημείων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 από−
φασης διαμορφώνεται ως εξής:

• σημείο στ. «Αξιολογήσεις: επενδυτικών σχεδίων και 
τοπικού προγράμματος» γίνεται σημείο ε.

• σημείο ζ. «Τράπεζα συνεργασίας» γίνεται σημείο στ.
• σημείο η. «Εξοπλισμός – μηχανοργάνωση» γίνεται 

σημείο ζ.
• σημείο θ. «Γενικά» γίνεται σημείο η.

Άρθρο 2

− Το σημείο β. «Καταρτίσεις» του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης διαγράφεται, ενώ το 
σημείο γ. «Προβολή – Προώθηση τομέων και περιοχών» 
του ιδίου άρθρου αριθμείται ως σημείο β.

Άρθρο 3

− Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1 του άρθρου 5 
της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Η υλοποίηση των σχεδίων συνεργασίας (διατοπικών 
– διαπεριφερειακών και διακρατικών) διακρίνεται, κατά 
κανόνα, σε δύο φάσεις.»

− Το 2ο εδάφιο της 3ης παραγράφου του σημείου 1 
του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Ωστόσο, οι δαπάνες της φάσης αυτής μπορούν, κατά 
κανόνα, να ανέλθουν στο 10% του συνολικού προϋπολο−
γισμού του σχεδίου που αφορά στις ελληνικές Ομάδες 
Τοπικής Δράσης και μέχρι το ποσό των € 35.000.»

− Στο τέλος του σημείου 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
430/18.2.2003 απόφασης προστίθενται νέοι παράγραφοι 
ως εξής: 

«Η υλοποίηση προπαρασκευαστικής φάσης στο πλαί−
σιο ενός σχεδίου συνεργασίας είναι προαιρετική.»

«Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της προπα−
ρασκευαστικής φάσης η συνεργασία αποβεί άκαρπη, θα 
πρέπει να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση, προκειμένου οι 
σχετικές δαπάνες να γίνουν αποδεκτές.»

− Το σημείο 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
απόφασης αριθμείται ως σημείο 12.

− Μετά το σημείο 4 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
430/18.2.2003 απόφασης προστίθενται νέα σημεία αριθ. 
5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 ως εξής:

«5. Κάθε σχέδιο διατοπικής−διαπεριφερειακής συνερ−
γασίας δύναται να περιλαμβάνει επιμέρους ενέργειες 
που διακρίνονται σε: 

− ενέργειες που υλοποιούνται από μεμονωμένο εταίρο
− ενέργειες που υλοποιούνται από κοινού από περισ−

σότερους εταίρους (κοινή ενέργεια).
Αντίστοιχα, κάθε σχέδιο διακρατικής συνεργασίας 

δύναται να περιλαμβάνει επιμέρους ενέργειες που δι−
ακρίνονται σε:

− ενέργειες που υλοποιούνται από μεμονωμένο εταί−
ρο

− ενέργειες που υλοποιούνται από κοινού από περισ−
σότερους εταίρους εντός Ελλάδας (κοινή ενέργεια σε 
εθνικό επίπεδο)

− ενέργειες που υλοποιούνται από κοινού από πε−
ρισσότερους εταίρους εντός και εκτός Ελλάδας (κοινή 
ενέργεια σε διακρατικό επίπεδο).»

«6. Ως προς την ανάθεση σε τρίτους ενεργειών διατο−
πικού−διαπεριφερειακού ή/και διακρατικού σχεδίου συ−
νεργασίας ισχύει το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, καθώς 
και τα ακόλουθα εφόσον δεν αντιτίθενται σε αυτά:

Α. Στην περίπτωση που τελικοί αποδέκτες είναι οι 
Ο.Τ.Δ.:

α) με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των €25.000 
(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

β) για ποσά από €25.000 (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) και μέχρι του ποσού που ορίζεται στην Οδη−
γία 2004/18, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, η ανάθεση 
πραγματοποιείται  με συνοπτική διαδικασία επιλογής, η 
οποία γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
που δημοσιεύεται δύο φορές σε δύο τουλάχιστον εφη−
μερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν ευρέως στην περιοχή 
παρέμβασης, το αργότερο 15 ημέρες πριν από την ορι−
ζόμενη ως τελευταία προθεσμία για την εκδήλωση του 
ενδιαφέροντος. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για ενέρ−
γειες διακρατικών σχεδίων και κατόπιν έγκρισης από 
την Ε.Υ.Δ., δύναται να μην εφαρμοστούν τα ανωτέρω 
εφόσον για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τη 
φύση και τους στόχους του σχεδίου τεκμηριώνεται η 
αναγκαιότητα ανάθεσης σε συγκεκριμένο φορέα. 

γ) για ποσά ίσα ή/και ανώτερα αυτών που ορίζονται 
στην Οδηγία 2004/18, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, 
η ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους 
και διατάξεις αυτής. 

Στις περιπτώσεις κοινής ενέργειας διατοπικού σχε−
δίου ή κοινής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο διακρατι−
κού σχεδίου, η συντονίστρια ΟΤΔ/εθνική συντονίστρια 
αναλαμβάνει τη σχετική προκήρυξη για λογαριασμό 
των συμμετεχόντων ελληνικών ΟΤΔ, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διαδικασίες, και σύμφωνα με τις αποφάσεις 
των Επιπέδων Λήψης Απόφασης των λοιπών εταίρων 
του σχεδίου. Στην ίδια απόφαση των Επιπέδων Λήψης 
Απόφασης προβλέπονται η Επιτροπή Αξιολόγησης και 
ενστάσεων που μπορεί να αποτελείται από στελεχιακό 
δυναμικό των ΟΤΔ εταίρων, ο τρόπος πληρωμής του 
Αναδόχου, η παραλαβή του έργου, κ.λπ. Η σύμβαση με 
τον ανάδοχο υπογράφεται από όλους τους νόμιμους 
εκπροσώπους των ΟΤΔ εταίρων και περιλαμβάνει, εκτός 
των άλλων, την οικονομική συνεισφορά του καθενός.

Β. Στις περιπτώσεις που τελικοί αποδέκτες είναι άλλοι 
φορείς εκτός Ο.Τ.Δ LEADER+, η Ο.Τ.Δ. εξασφαλίζει ότι 
η ανάθεση σε τρίτους ενεργειών του σχεδίου πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής 
και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν το σχετικό τελικό 
αποδέκτη. Στην περίπτωση μη υποχρέωσης διενέργειας 
διαγωνισμού η Ο.Τ.Δ. εξασφαλίζει ότι ο τελικός αποδέ−
κτης αναθέτει τις επιμέρους ενέργειες του σχεδίου με 
τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους.»

«7. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κατάτμηση 
φυσικού−οικονομικού αντικειμένου ενεργειών του σχε−
δίου, ώστε να καταστρατηγούνται τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του σημείου 6 ανωτέρω.»
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«8. Κατά την υλοποίηση των σχεδίων συνεργασίας 
τηρούνται τα σημεία 1, 2, 10, 14, 17, 18, 19 και 20 του 
Άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, όπως 
αυτά ισχύουν κάθε φορά.»

«9. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΟΤΔ στα πλαίσια του 
τοπικού προγράμματος δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα 
από τον τελικό αποδέκτη την ανάθεση του συνόλου ή 
μέρους του σχεδίου συνεργασίας, εκτός από πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, που εξετάζονται κατά την 
έγκριση του σχεδίου, και οι οποίες μπορούν να αφορούν 
κυρίως συντονιστικές ενέργειες του σχεδίου.»

«10. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός σχεδίου μπορεί 
να γίνει αποδεκτή η διεύρυνση του εταιρικού σχήματος 
(συμμετοχή επιπλέον εταίρων) ή η διακοπή συνεργασίας 
ενός ή περισσότερων εταίρων ή η αλλαγή της συντονί−
στριας ΟΤΔ ή και της εθνικής συντονίστριας ΟΤΔ για 
τα διακρατικά σχέδια μετά από επαρκή τεκμηρίωση. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου 
ο προϋπολογισμός του σχεδίου καθώς και σχετική τρο−
ποποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας.»

«11. Στην περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσε−
ων μπορούν να γίνουν αποδεκτές τροποποιήσεις, που 
οδηγούν σε αύξηση του προϋπολογισμού του σχεδί−
ου για επιπλέον φυσικό αντικείμενο, εφόσον παραστεί 
τεκμηριωμένη ανάγκη και μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.»

Άρθρο 4

− H 4η παράγραφος του σημείου 3 του άρθρου 7 της 
υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης διαμορφώνεται ως 
εξής: 

«Οι εγγυητικές επιστολές που κατατίθενται για τη 
λήψη προκαταβολών αποδεσμεύονται πλήρως μετά την 
παραλαβή του τοπικού προγράμματος από την Υπηρε−
σία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.»

− Το σημείο 4 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
ΥΑ απόφασης διαμορφώνεται ως εξής: 

«Προκειμένου να διαπιστωθούν οι πληρωμές προς 
τους τελικούς αποδέκτες, τα μηνιαία/τριμηνιαία δελ−
τία των Έργων/Υποέργων υποβάλλονται από την ΟΤΔ 
στη Μονάδα Β΄ της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. 
LEADER+ και κοινοποιούνται στο αντίστοιχο περιφε−
ρειακό γραφείο.

Το περιφερειακό γραφείο της Υπηρεσίας στα πλαίσια 
διοικητικού ελέγχου και της επιβεβαίωσης Δαπανών, 
εξετάζει προληπτικά την νομιμότητα και κανονικότητα 
των πληρωμών του Τελικού Αποδέκτη και του Τελικού 
Δικαιούχου και κοινοποιεί το αποτέλεσμα της εξέτασης 
στην ΟΤΔ και στην Κεντρική Υπηρεσία. Η Κεντρική Υπη−
ρεσία ελέγχει τα μηνιαία Δελτία σε συνάρτηση με τις 
πληρωμές, τα οποία στη συνέχεια τα εισάγει στο ΟΠΣ. 
Σε περίπτωση διαπιστώσεων ή επιφυλάξεων, η ΟΤΔ 
υποχρεούται να αιτιολογήσει εγγράφως και να προβεί 
σε διορθωτικές ενέργειες. 

Το φυσικό αντικείμενο ελέγχεται επιτόπου από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ στα πλαίσια 
συστηματικών επιτόπιων επιθεωρήσεων.»

− Το σημείο 5 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της 
υπ’ αριθμ. 4493/25.11.2003 απόφασης, διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Τυχόν δαπάνες για τις οποίες διαπιστώνεται είτε 
από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ στα 

πλαίσια του προληπτικού ελέγχου, είτε από την ίδια 
την Ο.Τ.Δ. ότι είναι μη αποδεκτές μπορούν να διορθω−
θούν, εφόσον τεκμηριωθεί ότι είναι μη επιλέξιμες, με 
βάση τις διαδικασίες αντιλογισμού που εφαρμόζονται 
στα πλαίσια της Γ’ προγραμματικής περιόδου. Τυχόν 
μη επιλέξιμες δαπάνες που διαπιστώνονται κατά τους 
ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων των δια−
φόρων επιπέδων καταλογίζονται εις βάρος του τοπικού 
προγράμματος και αφαιρούνται από την αντίστοιχη 
πράξη.»

Άρθρο 5

− Μετά το 1ο εδάφιο της 2ης παραγράφου του σημείου 7 
του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 4493/25.11.2003 
απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται, επίσης, ότι πλη−
ρούνται τα οριζόμενα στη 2η παράγραφο του σημείου 
2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 518/350/12.2.2003, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.»

Άρθρο 6

− Ο τίτλος του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
απόφασης διαμορφώνεται ως εξής: «Υποχρεώσεις των 
Ο.Τ.Δ. και των τελικών αποδεκτών κατά την εκτέλεση 
των επενδυτικών σχεδίων του Άξονα 1.»

− Το 1ο εδάφιο του σημείου 6 του άρθρου 9 της υπ’ 
αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 3824/1.9.2004 απόφασης 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Για την αποφυγή συσσώρευσης των πόρων τα επεν−
δυτικά σχέδια που ο ίδιος τελικός αποδέκτης (ή και 
φυσικό ή νομικό παρένθετο πρόσωπο αυτού ή και νομικό 
πρόσωπο, στο οποίο αυτός μετέχει) μπορεί να υλοποι−
ήσει είτε στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, είτε σε διαφο−
ρετικές δράσεις του προγράμματος δεν μπορούν συνο−
λικά να υπερβαίνουν το όριο των €440.000 (επιλέξιμος 
προϋπολογισμός), εκτός από πλήρως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.»

− Το 1ο εδάφιο του σημείου 7 του άρθρου 9 της υπ’ 
αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 4493/25.11.2003 απόφασης 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος ενός επενδυτικού 
σχεδίου να υπερβαίνει το όριο των €440.000, αλλά το 
συνολικό ποσό της επιδότησης υπολογίζεται κατά κα−
νόνα και με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής έγκρι−
σης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Κ.Π. 
LEADER+, με βάση το ποσό των €440.000 και το ποσο−
στό ενίσχυσης που ισχύει για τη σχετική δράση και τη 
συγκεκριμένη περιοχή.»

− Το 4ο εδάφιο του σημείου 7 του άρθρου 9  της υπ’ 
αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 3824/1.9.2004 απόφασης, 
τροποποιείται ως εξής:

«Διαφορά μεταξύ εγκεκριμένου και επιλέξιμου κόστους 
ενός επενδυτικού σχεδίου, εκτός από την ανωτέρω πε−
ρίπτωση υπέρβασης του ορίου των €440.000 μπορεί να 
δικαιολογηθεί στην περίπτωση που το συνολικό κόστος 
του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό 
της δράσης, με την προϋπόθεση τεκμηρίωσης, στη φάση 
ένταξης, της δυνατότητας κάλυψης του επιπλέον ποσού 
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με ίδιους πόρους ή δανεισμό και της βιωσιμότητας της 
επένδυσης, σε περίπτωση που απαιτείται.»

− Η 3η παράγραφος του σημείου 9 του άρθρου 9 της 
υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Στην περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων 
στο τοπικό πρόγραμμα, μπορούν να γίνουν αποδεκτές 
τροποποιήσεις που οδηγούν σε αύξηση του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου και μέχρι το ύψος 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτού. 

Για τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία ο εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο των €440.000, προ−
κειμένου να δικαιολογηθεί τυχόν αύξηση του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού στο ύψος του εγκεκριμένου απαιτείται 
εξέταση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π., 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ 
αριθμ. 518/350/12.2.2003 κοινής υπουργικής απόφασης. 

Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα σχετικά με την 
αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού έχουν τα επεν−
δυτικά σχέδια των οποίων ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 
διαμορφώθηκε σε χαμηλότερο ύψος από τον εγκεκρι−
μένο λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων στην 
αντίστοιχη δράση (και όχι λόγω υπέρβασης του ορίου 
των €440.000), σύμφωνα με το 4ο εδάφιο του σημείου 
7 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ η κατανομή των 
συμπληρωματικών ποσών γίνεται αναλογικά για όλα τα 
επενδυτικά σχέδια.»

− Στο τέλος του σημείου 17 του άρθρου 9 της υπ’ 
αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης προστίθεται νέο εδά−
φιο ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση, στους όρους της 
εκχώρησης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ δεν καθίσταται οφειλέ−
της του πιστωτικού ιδρύματος για το εκάστοτε ποσό 
της επιχορήγησης.»

− Στο σημείο 18 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Κατά τη σύνταξη του πρακτικού οριστικής παραλαβής 
μπορεί να γίνει αποδεκτή μείωση του προβλεπόμενου 
αριθμού των θέσεων απασχόλησης, με την προϋπόθεση 
ότι δεν μεταβάλλεται αρνητικά το αποτέλεσμα αξιο−
λόγησης κατά τρόπο που να αναιρείται η  ένταξη του 
επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό πρόγραμμα.»

Άρθρο 7

− Η προϋπόθεση (ii) της 4ης παραγράφου του σημείου 
4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, 
το οποίο αριθμήθηκε ως σημείο 2 με την υπ’ αριθμ. 
3824/1.9.2004 απόφαση,  διαμορφώνεται ως εξής:

«ii. οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις 
δημοσίων αρχών  που διέπουν, κατά περίπτωση, τη 
νομιμότητα υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκρι−
μένου επενδυτικού σχεδίου (όπως άδεια δόμησης, ή 
άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισμούς κ.λπ.).»

− Η τελευταία παράγραφος του σημείου 4 του άρ−
θρου 11 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης, το οποίο 
αριθμήθηκε ως σημείο 2 με την υπ’ αριθ. 3824/1.9.2004 
απόφαση:  «Κατά την αίτηση του τελικού αποδέκτη για 
τη χορήγηση αποπληρωμής του επενδυτικού σχεδί−
ου υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες, 
κατά περίπτωση, άδειες λειτουργίας κ.λπ.» διαγράφεται, 

ενώ στο σημείο αυτό προστίθεται νέα παράγραφος 
ως εξής:

«Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση του επεν−
δυτικού σχεδίου απαιτηθεί τροποποίηση των εγκεκρι−
μένων από τις αρμόδιες αρχές αδειών και βεβαιώσεων 
που διέπουν τη νομιμότητα υλοποίησης είναι δυνατή, 
μετά τη σχετική έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, η καταβολή ενίσχυσης 
πριν την έκδοση των προαναφερόμενων τροποποιήσεων 
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

− αποδεικνύεται ότι έχουν υποβληθεί από τον τελικό 
αποδέκτη προς τις αρμόδιες αρχές τα απαιτούμενα 
αιτήματα τροποποίησης συνοδευόμενα από τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά και 

− ο τελικός αποδέκτης πριν τη χορήγηση της ενίσχυ−
σης υποβάλλει στην Ο.Τ.Δ. ισόποση με αυτήν εγγυητική 
επιστολή, η οποία επιστρέφεται με την έκδοση των 
προαναφερόμενων άδειων και βεβαιώσεων και το αρ−
γότερο μέχρι την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής (ΠΟΠ), με την έκδοση του οποίου θεωρείται 
ολοκληρωμένο ένα επενδυτικό σχέδιο.»

− Το σημείο 9 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και αριθμήθηκε ως 
σημείο 7 με την υπ’ αριθμ. 3824/1.9.2004 απόφαση δια−
μορφώνεται ως εξής:

«Η τελευταία δόση της ενίσχυσης (αποπληρωμή) κατα−
βάλλεται από την Ο.Τ.Δ στον τελικό αποδέκτη, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στη μεταξύ τους σύμβαση και λαμβά−
νοντας υπόψη τα σημεία 2 και 5 του άρθρου 8 της υπ’ 
αριθμ. 518/350/12.2.2003 κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στην αίτηση του 
τελικού αποδέκτη για χορήγηση της τελευταίας δόσης 
– αποπληρωμής θα πρέπει να υποβάλλονται όλες οι 
απαιτούμενες άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών 
που διέπουν κατά περίπτωση τη νομιμότητα υλοποίη−
σης και λειτουργίας του συγκεκριμένου επενδυτικού 
σχεδίου. 

Ωστόσο, η Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί στην αποπληρωμή 
του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την προσκόμιση των 
προαναφερόμενων αδειών και βεβαιώσεων με τις ακό−
λουθες προϋποθέσεις:

α. ο τελικός αποδέκτης, πριν τη χορήγηση της απο−
πληρωμής, υποβάλλει στην Ο.Τ.Δ. ισόποση με αυτήν εγ−
γυητική επιστολή, η οποία επιστρέφεται με την έκδοση 
του  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (ΠΟΠ) 

β. αποδεικνύεται ότι έχουν υποβληθεί από τον τελικό 
αποδέκτη προς τις αρμόδιες αρχές τα σχετικά αιτή−
ματα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και 
βεβαιώσεων και

γ. ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία αναφέρεται ότι οι προαναφερόμενες άδειες 
και βεβαιώσεις θα υποβληθούν στα πλαίσια της έκδο−
σης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (ΠΟΠ), με 
την έκδοση του οποίου θεωρείται ολοκληρωμένο ένα 
επενδυτικό σχέδιο.»

Άρθρο 8

Από την 1η παράγραφο του σημείου 4 του άρθρου 14 
της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης διαγράφεται το 
χωρίο «ήτοι μέχρι το 2012».
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Άρθρο 9

Το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 απόφασης με 
τίτλο «Τελικές διατάξεις» αριθμείται ως άρθρο 17.

Άρθρο 10

Οι αναφορές: «Υπουργείο Γεωργίας» και «Υπουργός 
Γεωργίας» στις υπ’ αριθ. 430/18.2.2003, 1222/6.5.2003, 
4493/25.11.2003 και 3824/1.9.2004 υπουργικές αποφάσεις 
αντικαθίστανται από «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» και «Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 430/18.2.2003 
απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
1222/6.5.2003, 4493/25.11.2003 και 3824/1.9.2004 αποφά−
σεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ  
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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