
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
και δημοσιογράφων που υπηρετούν στo Γραφείo 
του Υπουργού, του Αν. Υπουργού, του Υφυπουρ-
γού, του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμμα-
τέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, της 
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΤΠΑ και ΤΣ καθώς και του Γραφείου Τύπου 
και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης.

2 Απαγόρευση θήρας στον ορεινό όγκο του Υμητ-
τού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή - Ιλισσίων.

3 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1393/25-10-2016 
(ΦΕΚ 3501/Β/2016) κοινής υπουργικής από-
φασης σχετικά με «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ του άρ-
θρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αρ. 
341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/2008)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 114201 (1)

  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

και δημοσιογράφων που υπηρετούν στo Γραφείo 

του Υπουργού, του Αν. Υπουργού, του Υφυπουρ-

γού, του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμμα-

τέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, της 

Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΤΠΑ και ΤΣ καθώς και του Γραφείου Τύπου 

και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονο-

μίας και Ανάπτυξης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείρι-

ση ……, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).

3. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία …..., Μετονομασία Υπουργείων ………., Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ….. ».

4. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει. 

6. Το άρθρο 8 της αρ. 2/17805/0022/13.3.2013 απόφα-
σης καθορισμού αποδοχών των δημοσιογράφων (ΦΕΚ 
662/Β/21.3.2013). 

7. Το αρ. πρωτ. 82314-24.07.2017 έγγραφο του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων, (14.000,00) 
ευρώ περίπου, για την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων και δημο-
σιογράφων που υπηρετούν στα Γραφεία που αναφέρο-
νται στο υπ’ αριθμ. 10 σκεπτικό της απόφασης για το Β΄ 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους και θα καλυφθούν από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα 
με την αριθμ. 112716/17.10.2017 απόφαση της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης σχετικά με την έγκριση δέσμευ-
σης πίστωσης στην οποία έχει αποτυπωθεί και βεβαιωθεί 
από την Οικονομική Υπηρεσία Φορέα του ΥΠΟΙΑ ότι η 
ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του διαθεσίμου ποσοστού 
της, υπό Φορέα 35/170 και ΚΑΕ 0511, πίστωσης.

9. Το αρ. πρωτ. 113370/18.10.2017 έγγραφο της Γενι-
κής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Ανάληψη 
Δέσμευσης Πίστωσης».

10. Το γεγονός ότι η φύση των εργασιών των Γραφείων 
του Υπουργού, του Αν. Υπουργού, του Υφυπουργού, του 
Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα Στρατηγι-
κών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Ειδικής Γραμματέως 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Γενικού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ καθώς και 
του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης απαιτεί απασχόληση 
προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας 
των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για δέκα οκτώ (18) υπαλλή-
λους καθώς επίσης και για μία (1) δημοσιογράφο που 
υπηρετούν με απόσπαση – τοποθέτηση στα Γραφεία 
που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 10 σκεπτικό της από-
φασης σε μη οργανικές θέσεις και μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο και για χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση αυτής έως και 31 Δεκεμ-
βρίου 2017, για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών.

Η συγκρότηση συνεργείων και ο ορισμός των υπαλλή-
λων διενεργείται μετά από σχετική πράξη:

α. του Δ/ντή του Γραφείου του Υπουργού, του Αν. 
Υπουργού, του Υφυπουργού και 

β. των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων για τους υπαλ-
λήλους των γραφείων τους, καθώς επίσης με πράξη στο 
τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση των 
ωρών εργασίας. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 
δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος. 

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ι

Αριθμ. 161977/2659 (2)

   Απαγόρευση θήρας στον ορεινό όγκο του Υμητ-

τού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή - Ιλισ-

σίων .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 
11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 
(άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυ-
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/
23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-1998), 87578/703/6-3-2007 

(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και την Η.Π. 
37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν.2637/1998.

3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι-
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/
24-12-2003).

4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατή-
ρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983
(ΦΕΚ 32/Α/13-3-1983).

5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτό-
πων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 
29-11-1974).

6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανί-
δα», η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/
26-5-1999).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη-
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

9. Το ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

11. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»

13. Το π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

14. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
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Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015).

15. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

16. Την υπ' αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/ Β΄).

17. Την υπ’ αριθμ. 159489/1969/31-7-2017 απόφαση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμί-
σεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018» (ΦΕΚ 
2809/Β΄).

18. Το π.δ. 100/2014 (Α΄157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

19. Το π.δ. περί « Καθορισμού μέτρων προστασίας της 
περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών 
Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων (ΦΕΚ 187 Δ΄). 

20. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ 
αρ. 2355/17 (Δήμος Κρωπίας), 2356/17 (Δήμος Βάρης -
Βούλας Βουλιαγμένης) 2357/17 (Δήμος Παπάγου - Χο-
λαργού) 2358/17 (Δήμος Ηλιούπολης), 2359/17 (Δήμος 
Αργυρούπολης) 2360/17 (Δήμος Παιανίας -Γλυκών Νε-
ρών), 2361/17 (Δήμος Γλυφάδας). 

21. Την ανάγκη μελέτης των επιπτώσεων της άσκη-
σης θηρευτικών δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς 
των θηρεύσιμων ειδών στον ορεινό όγκο του Υμηττού. 

22. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος για απαγόρευση της θήρας 
όλων των θηρεύσιμων ειδών, σε όλη την έκταση των 
ζωνών του Υμηττού που καταλάμβαναν οι διατάξεις του 
π.δ. για την προστασία της περιοχής του όρους Υμηττού 
και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την εν λόγω περιοχή και τις ασκούμενες δραστηριότητες, 
αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
ένα (1) έτος, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2017-2018, 
στον ορεινό όγκο του Υμηττού που περιλαμβάνεται 
στα όρια των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χο-
λαργού, Αθηναίων, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, 
Ηλιούπολης, Ελληνικού - Αργυρούπολής, Γλυφάδας, 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας.

2. Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται επίσης ο 
μηχανοκίνητος αθλητισμός και η ανάρτηση υπαίθριων 
εμπορικών διαφημίσεων.

3. Οι περιοχές της απαγόρευσης απεικονίζονται με 
συνεχή πράσινη γραμμή στα δέκα σχετικά πρωτότυπα 
διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 και σε ένα σε κλίμακα 
1:25.000 που θεωρήθηκαν, από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 
21724/2011 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτο-
σμίκρυνση ενσωματώθηκαν στο π.δ. για την προστασία 
της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτι-
κών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων και δημοσιεύθηκαν στο 
ΦΕΚ 187/Δ΄/ 16-6-2011. 

4. Οι οικείες Δασικές Αρχές θα μεριμνήσουν για την 
άμεση έκδοση των σχετικών Δασικών Αστυνομικών 
Διατάξεων και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

Ι

  Αριθμ. 1581 (3)

 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1393/25-10-2016 

(ΦΕΚ 3501/Β/2016) κοινής υπουργικής από-

φασης σχετικά με «Αναδιάρθρωση της Ειδι-

κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάρ-

γηση της αρ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/

Β΄/2008)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/23-12-2014) «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια-
κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες δια-
τάξεις», και όπως ισχύει.

3. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄267), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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4. Το ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄78), και ειδικότερα την παρ. 4 του άρ-
θρου 42 αυτού.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

6. Τον κανονισμό 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανο-
νισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 
861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

7. Την με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, όπως 
τροποποιείται και ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Ιουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

9. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, όπως ισχύει 
κάθε φορά.

10. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α΄/
03.09.2014).

11. Το π.δ. 107/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/
28.08.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/
Α΄/22.09.2015).

13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/23.09.2015).

14. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων», και ειδικότερα το 
άρθρο 2 αυτού.

15. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Τη με αριθμό Υ197/16.11.2016 απόφαση (ΦΕΚ 
Β/3722/2016) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση».

17. Την υπ’ αριθμ. 341509/26.11.2008 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρω-
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Αλιεία¨» 
(ΦΕΚ 2437/Β΄/01.12.2008), όπως ισχύει.

18. Την υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΦΕΚ 3501/Β/2016) «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ του άρθρου 62 του 
ν. 4314/2014 και κατάργηση της αρ. 341509/26.11.2008 
(ΦΕΚ 2437/Β΄/2008)».

19. Το υπ ΄αριθμ. 52789/ΕΥΘΥ 359/9-5-2017 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης.

20. Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020.

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοι-
νής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 3501/Β/2016) «Αναδιά-
ρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 
αρ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/2008)» ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η ΕΥΔΕΠ ΑλΘ συγκροτείται από έξι (6) μονάδες:
α) Μονάδα A’ - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ,
β) Μονάδα B1’ - Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων 

για τις Προτεραιότητες: 1 (για τα Μέτρα που αναφέρο-
νται στα άρθρα 26, 39, 40, 43, 44.1.στ και 44.6 του Καν. 
508/2014), 2 (για τα Μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 
47 και 51 του Καν. 508/2014), 3, 4 και 6 και την τεχνική 
βοήθεια του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

γ) Μονάδα B2’ - Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων για 
τις Προτεραιότητες: 1 (εκτός των Μέτρων που αναφέρονται 
στα άρθρα 26, 39, 40, 43, 44.1. στ και 44.6 του Καν 508/2014), 
2 (εκτός των Μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 
51 του Καν 508/2014) και 5 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

δ) Μονάδα Γ1’ - Διαχείρισης Πράξεων για τις Προτε-
ραιότητες: 1 (για τα Μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 
26, 39, 40, 43, 44.1.στ και 44.6 του Καν. 508/2014), 2 (για 
τα Μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 51 του 
Καν. 508/2014), 3, 4 και 6 και την τεχνική βοήθεια του 
ΕΠΑλΘ 2014-2020.

ε) Μονάδα Γ2’ - Διαχείρισης Πράξεων για τις Προτε-
ραιότητες: 1 (εκτός των Μέτρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 26, 39, 40, 43, 44.1.στ και 44.6 του Καν 508/2014), 
2 (εκτός των Μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 47 
και 51 του Καν 508/2014)και 5 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

στ) Μονάδα Δ’ - Οργάνωσης και Υποστήριξης».

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο Β, εδάφιο 1ο της 
υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινής υπουργικής απόφα-
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Μονάδα Β1’ - Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων 
για τις Προτεραιότητες: 1 (για τα Μέτρα που αναφέρο-
νται στα άρθρα 26, 39, 40, 43, 44.1.στ και 44.6 του Καν. 
508/2014), 2 (για τα Μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 
47 και 51 του Καν. 508/2014), 3, 4 και 6 και την τεχνική 
βοήθεια του ΕΠΑλΘ 2014-2020».

2. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο Γ, εδάφιο 1ο της 
υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινής υπουργικής απόφα-
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Μονάδα Β2’ - Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων για τις 
Προτεραιότητες: 1 (εκτός των Μέτρων που αναφέρονται 
στα άρθρα 26, 39, 40, 43, 44.1. στ και 44.6 του Καν .508/2014), 
2 (εκτός των Μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 51 
του Καν 508/2014) και 5 του ΕΠΑλΘ 2014-2020».

3. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο Δ, εδάφιο 1ο της 
υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινής υπουργικής απόφα-
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Μονάδα Γ1’ - Διαχείρισης Πράξεων για τις Προτεραιό-
τητες: 1 (για τα Μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 26, 
39, 40, 43, 44.1.στ και 44.6 του Καν. 508/2014), 2 (για 
τα Μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 51 του 

Καν. 508/2014), 3, 4 και 6 και της τεχνικής βοήθειας του 
ΕΠΑλΘ 2014-2020».

4. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο Δ, υποσημείο ΙΙ, 
στοιχεία 8 και 9 της υπ ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης της ενίσχυσης που 
υποβάλλονται από τους δικαιούχους και διενεργεί επα-
ληθεύσεις (διοικητικές ή/και επιτόπιες), προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματο-
ποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς 
και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες.

9. Αποστέλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να καταβάλλει 
στους δικαιούχους τη δικαιούμενη δημόσια ενίσχυση».

5. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο Ε, εδάφιο 1ο της 
υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινής υπουργικής απόφα-
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Μονάδα Γ2’ - Διαχείρισης Πράξεων για τις Προτεραιό-
τητες: 1 (εκτός των Μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 
26, 39, 40, 43, 44.1.στ και 44.6 του Καν 508/2014), 2 (εκτός 
των Μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 51 του 
Καν 508/2014) και 5 του ΕΠΑλΘ 2014-2020».

6. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο Ε, υποσημείο ΙΙ, 
στοιχεία 8 και 9 της υπ ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης της ενίσχυσης που 
υποβάλλονται από τους δικαιούχους και διενεργεί επα-
ληθεύσεις (διοικητικές ή/και επιτόπιες), προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματο-
ποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς 
και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες

9. Αποστέλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΑ-
ΑΤ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να καταβάλλει 
στους δικαιούχους τη δικαιούμενη δημόσια ενίσχυση».

Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 1393/25.10 2016 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3501/Β/2016).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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*02038850611170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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