
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπου-
ργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενι-
σχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/
2016».

2 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιο-
κτησίας του Υπουργείου στην Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προ-
σώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π).

3 Τροποποίηση - συμπλήρωση της ΔΠΔΑ/30046/
2131/Φ.ΚΤΥΠ/15-4-2019 (Β’ 1405) κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ανωτάτου 
ορίου των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετα-
κίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό 
της χώρας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλ-
λήλων της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)”, για το έτος 2019».

4 Τροποποίηση της 3552/111823/25-10-2016 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχεί-
ρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3446/Β΄/2016).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 123257 (1)
   Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπου-

ργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενι-

σχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 

και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού 

ν. 4399/2016».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-

σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄117), και ιδίως του άρθρου 29 καθώς και 
των άρθρων 59 - 61 αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 36 παρ. 4 του ν. 4605/2019 (Α΄52).

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26-6-2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 
(EE L 193 της 1-7-2014, σ. 1-75).

4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν 
να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν.4399/2016 
και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών 
και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για 
την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του 
τομέα αυτού» (Β’ 4122).

5. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδια-
γραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθε-
στώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυ-
τικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επι-
λέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄3410), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 129228/24-11-2017 
(Β’ 4122), και ισχύει.

6. Την 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός 
του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που 
περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολο-
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κληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν.1892/1990» (Β’ 922).

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α΄133).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα για την Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του (Α΄98) το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν.4622/2019 
(Α΄133).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

13. Την απόφαση 79591/30-7-2019 και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενι-
κού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ.΄507)

14. Την 67918/27-6-2019 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθο-
ρισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επεν-
δυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων 
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρή-
σεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» 
(B΄ 2612).

15. Την αριθμ. 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργική 
απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχει-
ρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” 
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως ισχύει.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τρ οποποιούμε την αριθμ. 69395/1-7-2019 «Προκήρυ-
ξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016» (Β’ 2764) υπουργική απόφαση, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου 
υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020».

Άρθρο 2
α. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 7 αντικαθίσταται η αναφορά «-05-(Εξόρυξη 
άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες εξόρυξης)», ως εξής:

«-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση 
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστη-
ρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια 
δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα 
και του χάλυβα».

β. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 7 διαγράφονται οι αναφορές «-53- Ταχυδρομικές 
και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες» και «-60- Δρα-
στηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών».

γ. Στην περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 
7 προστίθεται υποπερίπτωση ηη, ως εξής:

«ηη. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως 
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό την προϋπό-
θεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενι-
σχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη 
λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του 
φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 21 της παρούσης».

Άρθρο 3
Στο άρθρο 16 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση 
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
για την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20, κατ’ επιλογή του φορέα.

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση 
ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από 
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που 
είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρ-
θρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και 
συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται 
η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του 
ν. 4449/2017 υπογεγραμμένη από τον, ως άνω, ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική 
βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό μηχανικό, καθώς και 
όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής 
της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή και λογιστή - 
φοροτεχνικό Α΄ τάξης για τις οικονομικές καταστάσεις ή 
άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρμό-
δια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης 
ελέγχου και τη συμφωνία των πιστοποιηθέντων με τις 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53079Τεύχος B’ 4634/16.12.2019

διατάξεις του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και των 
σχετικών βεβαιώσεων και εφόσον βεβαιώνεται ανεπι-
φύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της 
σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται 
ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρμόζονται 
αναλογικά οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 6 
αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποί-
ησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του 
παράβολου της παραγράφου 7.

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με 
την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό 
έλεγχο που διενεργείται από πενταμελή επιτροπή απο-
τελούμενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους της αρμόδιας 
Υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14, β) ένα (1) 
μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυπο-
ποίησης και Ελέγχων, γ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) μέλος που 
ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το 
πόρισμα της πενταμελούς επιτροπής κοινοποιείται στην 
αρμόδια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματολη-
πτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακρι-
βείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, επι-
βάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 της 
παρούσης.

Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας 
παραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των 
διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου 
του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής 
της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Επιτρο-
πή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για 
περαιτέρω έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων 
της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Οικονομικών που εκ-
δίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το 
ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου 
διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων καθορίζονται τα συγκεκριμένα αντι-
κείμενα ελέγχου σχετικά με την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας 
σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παρού-
σας παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες ειδικότητες των 
λοιπών επαγγελματιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη 
συγκρότηση και λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής, 
καθορισμού της αποζημίωσης των μελών της και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Όπου στις διατάξεις της παρούσης προκήρυξης γίνεται 
αναφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι-

κής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστο-
ποιείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, 
όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου 
θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές - 
λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγ-
χο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις 
της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζουν αναλογικά 
στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί 
απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που 
ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντο-
τήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται 
στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017. Πέ-
ραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο 
σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις της 
παρούσης παραγράφου, ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή 
ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι/οποίες συμμετείχαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επεν-
δυτικών σχεδίων».

Άρθρο 4
Η περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου 17 

αντικαθίσταται, ως εξής:
«β) Εφόσον κατά τη γνωστοποίηση μεταβολής της 

εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχε-
δίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3θ και 4 του 
άρθρου 21 της παρούσης, προδήλως διαπιστώνεται ότι, 
λόγω αυτής ο φορέας έπαυσε να είναι πολύ μικρή ή μι-
κρή επιχείρηση, ή επίκειται έκδοση διοικητικής πράξης 
καταβολής ενισχύσεων, η υπηρεσία προβαίνει αυτεπάγ-
γελτα σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, εφόσον 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής».

Άρθρο 5
Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 

προστίθενται εδάφιο, ως εξής:
«Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συμβά-

σεις μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον 
τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπορικά κα-
ταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης και συνάπτονται 
μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν 
από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται 
και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μέχρι τη 
λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων».

Άρθρο 6
1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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Αριθμ. 44519/3904 (2)
   Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιο-

κτησίας του Υπουργείου στην Ελληνική Εται-

ρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπή-

ρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 47 του ν. 4386/

2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1
του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 (Α' 130) «Ασφαλιστι-
κές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄119) 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

7. Την αριθμ. Δ13/38609/824/30-9-2019 πρόταση του 
Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κατα-
πολέμησης της Φτώχειας.

8. Την αριθμ. 27003/3046/Δ2/2-9-2019 γνωμοδότηση 
της Δ/νσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Τα αριθμ. 35/26-2-2015 και 147/1-11-2018 αιτήμα-
τα της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π., καθώς και το αριθμ.3774/22-7-2016 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

11. Την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία 
στην περιοχή της Αθήνας, αποφασίζουμε:

Α) Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου 
(οικοπεδική έκταση) στην Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων 
(ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.), το οποίο ανήκει στα Αδιάθετα Υπόλοιπα 
Ακινήτων Στεγαστικού Προγράμματος, κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 και ειδικότερα με τα 
κάτωθι στοιχεία:

Πρόκειται για οικόπεδο του προσφυγικού συνοικι-
σμού της Νέας Σμύρνης, το οποίο σύμφωνα με το αριθμ. 
885/7-2-1931 απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμ-

ματος Νέας Σμύρνης του τ. Υπουργείου Κοινωνικής Πρό-
νοιας , φέρει τον αριθμό 2 στο Ο.Τ. 197, ενώ βρίσκεται επί 
των οδών Καλύμνου 4 και Χρήστου Αρώνη 2 στο Δήμο 
Νέας Σμύρνης, με διαστάσεις πλευρών Νότια 21 μέτρα, 
Ανατολικά 18,10 μέτρα και Δυτικά 18 μέτρα.

Β) Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
τριάντα (30) χρόνια. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παραχωρούμενη έκταση θα χρησιμοποιηθεί από 
την ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. με σκοπό την ανέγερση και τη λειτουργία 
Κέντρου Αποκατάστασης Ενηλίκων και Στέγης Υποστη-
ριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).

3. Η έναρξη των εργασιών ανέγερσης θα πρέπει να 
γίνει εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών 
από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας από-
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου 
για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρα-
χωρείται.

5. Η ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. για την υλοποίηση των σκοπών της 
παραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμό-
διες Αρχές, όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και 
εγκρίσεις καθώς επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
κατά την υλοποίηση των έργων ανέγερσης και να τηρεί 
όλους τους κανόνες ασφαλείας όπως εκάστοτε ισχύουν, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από 
την παραχωρούμενη έκταση, και η τοποθέτηση σε αυτήν 
μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντι-
κειμένων, που μπορεί να την βλάψουν ή να ρυπάνουν 
σοβαρά το περιβάλλον.

7. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσε-
ως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν βαρύνεται με οποιαδή-
ποτε δαπάνη για το εν λόγω ακίνητο, ενώ οι λειτουργικές 
δαπάνες και οι όποιες απαιτούμενες εργασίες ανέγερσης, 
συντήρησης, κ.λπ. στο ακίνητο και τον περιβάλλοντα 
χώρο θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου την ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.

8. Η ΕΛΕ.Π.Α.Π. έχει την αποκλειστική διοικητική, ποι-
νική και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που 
τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητα του στην πα-
ραχωρούμενη έκταση καθώς και από την μη τήρηση των 
υποχρεώσεων του.

9. Η παραχώρηση δύναται να ανανεωθεί κατόπιν αι-
τήματος της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. και με την προϋπόθεση ότι εξα-
κολουθούν να τηρούνται οι όροι της.

10. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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     Αριθμ. ΔΠΔΑ/37192/2731/Φ.ΚΤΥΠ (3)
     Τροποποίηση - συμπλήρωση της ΔΠΔΑ/30046/

2131/Φ.ΚΤΥΠ/15-4-2019 (Β’ 1405) κοινή υπουρ-

γική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ανωτάτου 

ορίου των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών με-

τακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξω-

τερικό της χώρας, των Οργάνων Διοίκησης και 

των υπαλλήλων της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)”, για το 

έτος 2019». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) «Δημόσιες 

υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική 
Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», με 
το οποίο συγχωνεύονται οι εταιρείες Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., 
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και συνιστά-
ται νέα εταιρία με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του
ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133/7-8-2019),

γ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ της Υποπα-
ραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης»,

δ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»,

ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία …… Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»,

στ) του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ζ) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2022» του 
ν. 4549/2018 (Α’ 105) και

θ) του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

2. Τις αριθμ. αποφάσεις:
α) Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 (Β’ 2856) κοινή υπουρ-

γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων “Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των 
εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»”,

β) ΔΠΔΑ/73742/4140/Φ.ΚΤ ΥΠ/8-1-2019 (Β’ 155) 
κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών με θέμα: “Έγκριση του Προϋπολογισμού 
έτους 2019 του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
(ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)»”,

γ) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β’ 23) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία - Πρό-
γραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση 
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει,

δ) ΔΠΔΑ/30046/2131/Φ.ΚΤΥΠ/15-4-2019 (Β’ 1405) κοινή 
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με 
θέμα: “Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό 
και εξωτερικό της χώρας, των Οργάνων Διοίκησης και 
των υπαλλήλων της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)”, για το έτος 2019” και

ε) 340/18-7-2019 (Β’ 3051) του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

3. Τις αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/47891/ΔΠΓΚ/1 5-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκ-

θέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»,
β) 2/47972/0026/ΔΠ ΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-

4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων» και

γ) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ:9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλεση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

4. Το αριθμ. 6594/10-5-2019 έγγραφο του Ν.Π.Ι.Δ.-
Δ.Ε.Κ.Ο. “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)” και το από 6-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΑ6ΤΟΞΧΔ-ΝΡ8) 
Απόσπασμα Πρακτικού κατά την 203η Συνεδρίαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου.

5. Την από 22-5-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την 
προβλεπόμενη στους κωδικούς λογαριασμών 60.00.42 
για ημερήσια αποζημίωση και 64.01 για αποζημίωση 
εξόδων μετακίνησης του εγκεκριμένου προϋπολογι-
σμού της εταιρείας “ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.”, για το έτος 2019, όπως 
καταγράφεται στην αριθμ. ΔΠΔΑ/30046/2131/Φ.ΚΤΥΠ/
15-4- 2019 (Β’ 1405/2019) προαναφερόμενη αρχική κοι-
νή υπουργική απόφαση και δεν υπερβαίνει το όριο του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2019-2022, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την αριθμ. ΔΠΔΑ/
30046/2131/Φ.ΚΤΥΠ/15-4-2019 (Β’ 1405/2019) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ανωτάτου 
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ορίου των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, 
των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων της εται-
ρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΤ.
ΥΠ. Α.Ε.)”, για το έτος 2019», και ειδικότερα στο αποφα-
σιστικό μέρος αυτής προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«16. Για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της εταιρείας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο εξ’ 
αυτών».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αριθμ. 
ΔΠΔΑ/30046/2131/Φ.ΚΤΥΠ/15-4-2019 (Β’ 1405/2019) 
κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 29 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υποδομών 
Οικονομικών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2478/263253 (4)
    Τροποποίηση της 3552/111823/25-10-2016 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο 

πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην Ει-

δική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 

3446/Β΄/2016).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύστα-

ση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι-
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο-
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε." 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α΄/1998), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά 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» (ΦΕΚ 
32/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/2017 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 διατάξεις» (ΦΕΚ 265/
Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Το ν. 4622/2019 (Α’133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης».

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.  63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017).

ζ) Το π.δ. 83/9-7-2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Την 24944/20-9-2016 (Β’3066) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

θ) Την με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (ΦΕΚ 
Β΄677) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης 
και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, δια-
δικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προ-
μηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας».

ι) Την αριθμ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση δι-
αδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020”» (ΦΕΚ 1273/Β΄/2016), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ια) Την με αριθμ. 6353/210150/23-8-2019 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 
644) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία δι-
ορίζεται ο Μπαγινέτας Κωνσταντίνος του Νικολάου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών θέσεων.

ιβ) Την παρ. 5.2 της αριθμ. 25853/28-2-2019 Εγκυκλίου 
οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 
2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 
Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου 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 Ευρωπα-
ϊκό 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 
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και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006» και ιδιαίτερα το άρθ. 59, Τίτλος VI, 
Μέρος Δεύτερο.

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου», και ιδιαίτερα το άρθ. 51, 
παράγραφος 2.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978, 
(ΕΚ) αριθμ. 165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του 
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατι-
κών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανο-
νισμών (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και 
(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά 
το έτος 2014 (EEL 347, 20-12-2013, σ.865).

ε) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέ-
σπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31-7-2014, σ.1).

στ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
907/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 
2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
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» (ΕΕ L 255, 28-8-2014, p.18), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

ζ) Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 908/2014 
της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και 
άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την 
εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους 
ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια» (ΕΕ L 255 της 
28-8-2014, σ. 59).

3. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της 
Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγρο-

τικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 
2014GR06RDNP001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. α) Το αριθμ. 373/17-2-2014 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Γραφείο Γενικού 
Γραμματέα με το οποίο ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία 
για την επίβλεψη των πράξεων η Γενική Διεύθυνση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Παρακολούθησης 
Εποπτευομένων και Άλλων Φορέων.

β) Την αριθμ. 80253/15-10-2019 εισήγηση του Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε-
ων Προσανατολισμού και εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - 
Ν.Π.Ι.Δ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της αριθμ. 3552/111823/25-10-
2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-
2020 (ΦΕΚ 3446/Β/2016), ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
Αντικείμενο της ανάθεσης
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγρο-

τικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ) Μονάδα Ελέγχων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανα-
λαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής με 
βάση τη διαδικασία 1.6.4 Διοικητικός έλεγχος και έγκριση 
αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής, του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 
Β΄ 1273/2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάρι-
ση) των πληρωμών, για την χρηματοδότηση της Τεχνικής 
Βοήθειας Κρατών Μελών (Μέτρο 20) του ΠΑΑ 2014-2020, 
βάσει των άρθρων 51-54 του καν. (ΕΕ)1305/2013, εκτός 
των περιπτώσεων που Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας 
έχουν ορισθεί Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3552/111823/25-10-2016

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-
2020 (ΦΕΚ 3446/Β΄/2016). Η ισχύς της παρούσας από-
φασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02046341612190008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




