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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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γής και το σύστημα εποπτείας και ελέγχων του
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/121/6072
(1)
Κατανομή προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010), όπως αναριθμήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περίπτωση
γ΄ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»
(ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 3833/
2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης»
(ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010).
3. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…..» (ΦΕΚ
147/Α΄/27.6.2011).
4. Την υπ’ αριθμ. 23564/2011 απόφαση ανάθεσης αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο

Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ 2741/Β΄/25.11.2011).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
6. Το υπ’ αριθμ. 88/9.3.2012 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή των διοριστέων στην Τράπεζα της Ελ−
λάδος, ως εξής:
• Πενήντα εννέα (59) άτομα Εξειδικευμένου Επιστη−
μονικού Προσωπικού [Πίνακας Διοριστέων ΦΕΚ 183/
Γ΄/16.2.2012 μετά την υπ’ αριθμ. 1Ε/2010 προκήρυξη (ΦΕΚ
4/ΑΣΕΠ/31.12.2010)].
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 10227
(2)
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης α΄ τριμή−
νου έτους 2012 στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 4032/2011 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012» (ΦΕΚ
257/Α΄/9.12. 2011).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3023/
2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το
Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και
έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και
των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 1/2009 και 3/2009 αποφάσεις Ανώτατης
Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν
οι έδρες στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο
αντίστοιχα και από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό
εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά
κόμματα που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.
4. Το N. 2362/1995 «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού,
έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον N. 3871/10
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείρηση και Ευ−
θύνη και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτού,
καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/93957/0020/15.12.2011 απόφα−
ση Υπουργού Οικονομικών για τη διάθεση πιστώσεων
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
5. Το N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.12.2010).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α΄/17.6.2011).
8. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.» (ΦΕΚ
Α΄ 147) και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2 αυτού.
9. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.2011).
10. Την από 1.10.2009 δήλωση του Εκπροσώπου του
«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Αλεξίου
Τσίπρα του Παύλου, με την οποία γνωστοποιεί τη συμ−
φωνία μεταξύ των κομμάτων και πολιτικών κινήσεων
που συγκροτούν τον Συνασπισμό.

11. Το υπ’ αριθμ. 98901/28.12.2011 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ανερχό−
μενη στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι
χιλιάδων ευρώ (7.720.000,00 €) που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2012 και ειδικότερα
τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07−130, αποφασίζουμε:
Α΄. Προσδιορίζουμε:
Τα πολιτικά κόμματα που εμπίπτουν στις κατωτέρω
κατηγορίες.
1. Στην κατηγορία της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ) ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
2. Στην κατηγορία της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ.) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ) ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3. Στην κατηγορία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ) ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
στ) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Β΄. Κατανέμουμε:
Ποσό της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησής τους και
της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και επιμορ−
φωτικούς σκοπούς, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο
αυτών και καλύπτει το α΄ τρίμηνο του έτους 2012, στα
παραπάνω δικαιούχα κόμματα, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΠΑΣΟΚ
2.830.231,39
277.473,67
3.107.705,06
ΝΔ
2.212.552,91
216.916,95
2.429.469,86
ΚΚΕ
680.064,91
66.673,03
746.737,94
ΛΑΟΣ
567.145,74
55.602,52
622.748,26
ΣΥΡΙΖΑ
506.362,20
49.643,35
556.005,55
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
234.357,14
22.976,19
257.333,33
ΣΥΝΟΛΑ
7.030.714,29
689.285,71
7.720.000,00
Ε. Το ανωτέρω ποσό της τακτικής χρηματοδότησης, καθώς επίσης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητι−
κούς και επιμορφωτικούς σκοπούς που αντιστοιχεί στο «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», κατανέμεται
μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών κινήσεων που τον συγκροτούν, σύμφωνα με την παρ. 10 του σκεπτικού
της παρούσας και τη μεταξύ τους συμφωνία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 3751
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1577/22.7.2010 υπουργικής
απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
και το σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα
4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελ−
λάδας 2007−2013 (ΠΑΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 37, εδάφιο β και 44 του Ν. 3614/2007 «Δι−
αχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 10, παράγραφος 22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ
53/Α΄/31.3.2010).
2. Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011)
3. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)6015/29.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προ−
γραμματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001),
όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις
του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της παραπάνω
απόφασης.
5. Την υπ’ αριθμ. 135073/3.2.2011 (ΦΕΚ 315/25.2.2011)
απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008
(ΦΕΚ 1886/Β΄/12.9.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση, αρμο−
διότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 10851/25.11.2008 (ΦΕΚ 2456/Β΄/2.12.2008)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Υπη−
ρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER+ που
μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρε−
σία Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.
7. Την υπ’ αριθμ. 262065/19.2.2009 (ΦΕΚ 327/Β΄/23.2.2009)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του
ΠΑΑ (νυν ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση).
8. Την υπ’ αριθμ. 339621/7.12.2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/
10.12.2009 και 523/ΥΟΔΔ/11.12.2009) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με την οποία διορίζεται ο Ευάγγελος
Διβάρης του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμ−
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ματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέ−
σεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την υπ’ αριθμ. 401/10.3.2010 (ΦΕΚ Β΄ 355) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγ−
γιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά,
και ιδίως το άρθρο 29 αυτής.
10. Την υπ’ αριθμ. 2049/20.4.2011 (ΦΕΚ 1183/Β΄/2011) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2007−2013 (ΣΔΕ), όπως
ισχύει κάθε φορά.
11. Την υπ’ αριθμ. 1577/22.7.2010 υπουργική απόφαση
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1577/22.7.2010 (ΦΕΚ
1133/Β΄/23.7.2010) απόφασής μας σχετικά με τις λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής και το σύστημα εποπτείας και ελέγχων
του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ) ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η 7η παράγραφος του άρθρου 2 «Λεπτομέρειες εφαρ−
μογής Μέτρου 41: Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» δια−
μορφώνεται ως εξής:
«Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα
πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του
δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προ−
σημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν
διεκδικήσεις τρίτων επ΄αυτού (πιστοποιητικό βαρών
και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις
ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγε−
γραμμένων βαρών όταν:
• η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγρα−
φεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την
αγορά του ακινήτου επι του οποίου θα υλοποιήθει η
επένδυση,
• η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγ−
γραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης που χορηγήθηκε για
την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
οποία εντάσσεται η προεγκριθείσα επένδυση,
• η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξο−
πλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα
και σταθερά με το ακίνητο,
• η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγρα−
φεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε μετά από
φυσική καταστροφή.»
Άρθρο 2
Το σημείου 10.4 του άρθρου 10 «Ένταξη έργου στον
Άξονα 4 του ΠΑΑ−Υπογραφή σύμβασης με την Ο.Τ.Δ.»
του παραρτήματος Ι «Υπόδειγμα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος» διαμορφώνεται ως εξής:
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«Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να εξα−
σφαλίζεται η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας
2.5, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 (ενώ η πλή−
ρωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας 3.13 θα ελέγχε−
ται σε κάθε αίτημα πληρωμής του τελικού δικαιούχου,
σε σχέση με την αντίστοιχη ιδία συμμετοχή). Για το
λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογη−
τικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, τα οποία πρέπει
να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νομίμως επι−
κυρωμένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη πτώχευσης,
λύσης και εκκαθάρισης θα πρέπει να αντικαταστα−
θούν από τα σχετικά πιστοποιητικά, ως ακολούθως:
α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή
της σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαι−
ούχος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τε−
λευταίου μήνα πριν την υπογραφή της σύμβασης, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυ−
θεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Δι−
ευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα
προαναφερόμενα πιστοποιητικά λύσης και εκκαθάρισης,
εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερει−
ακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Επί
ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό
λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης.»
Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις
1. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για όλα τα
έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ένταξης/
Χρηματοδότησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότη−
τα στο πλαίσιο σχετικών προκηρύξεων των Ο.Τ.Δ. για
την υλοποίηση του τοπικού τους προγράμματος.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1577/22.7.2011 (ΦΕΚ
1133/Β΄/23.7.2010) απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 2463/1.4.2011 όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

Αριθμ. 128
(4)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του επαγγέλμα−
τος του δημοσιογράφου Ειδικού Συνεργάτη στο Πο−
λιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1320/1983
(ΦΕΚ 6/Α΄/11.1.1983), β) των άρθρων 55, 56, 57 παρ. 8
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005), όπως ισχύουν, και γ) του Π.Δ. 110/2011
«Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/
Α΄/11.11.2011), όπως ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/
7.10.2009).
3.α) Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερι−
κών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ.λπ.».
3.β) Την υπ’ αριθμ. Υ24/5.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ 2787/
Β΄/5.12.2011).
4. Την υπ’ αριθμ. 8/9.1.2012 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Διορισμός σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο
Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 10/
ΥΟΔΔ/11.1.2012).
5. Την ΠΥΣ 48/1998 «Οργάνωση και Λειτουργία Πο−
λιτικού Γραφείου Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 257/
Α΄/16.11.1998).
6. Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 απόφαση «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π. Τζωρτζάκη και Κ. Ρόβλια (ΦΕΚ 2741/Β΄/25.11.2011), απο−
φασίζουμε:
Εξαιρείται από την αναστολή άσκησης του επαγ−
γέλματος του δημοσιογράφου (A.M. Ε.Σ.Η.Ε.Α. 1694) η
Κροκίδη Δήμητρα του Χαρίλαου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 059934), Ει−
δικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού
Επικρατείας Γ. Σταυρόπουλου, από 1.3.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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