
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας 
Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος του 
Ειδικού Φορέα 07-420.

2 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 
65 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονι-
σμού Λιμένων αριθμ. 50».

3 Ορισμός Δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής Βοή-
θειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30107 (1)
  Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 

δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγι-

ας Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος 

του Ειδικού Φορέα 07-420.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4249/2014 (Α΄-73) «Αναδιοργά-

νωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
τα άρθρα 6 και 7.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄-143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
10 του ν. 4337/2015 και ιδίως το άρθρο 108.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 426/1991 (Α΄-155) «Περί Οι-
κονομικής και Λογιστικής Υπηρεσίας του Πυροσβε-
στικού Σώματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 

του άρθρου 9 αυτού, που κωδικοποιήθηκαν με το 
π.δ. 210/1992 (Α΄-99).

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

5. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (Β΄-2168) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ172/4.11.2016 (Β΄-3610) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ-
γείων».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ186/11.11.2016 (Β΄-3671) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

8. Την υπ’ αριθμ. 75393/17.3.2016 (Β΄-721) κοινή από-
φαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επανα-
καθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που 
πληρώνονται σε βάρος της πάγιας Προκαταβολής του 
Πυροσβεστικού Σώματος».

9. Την υπ’ αριθμ. 77932/5.12.2016 (Β΄-3922) κοινή από-
φαση των Αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
«Τροποποίηση του είδους και του ποσοστού δαπανών 
που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας Προκαταβολής 
του Πυροσβεστικού Σώματος».

10. Το υπ’ αριθμ. 10300/3.3.2017 από 1.6.2017 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού (στο πρώην Υ.Δ.Τ. Π.τ.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

11. Το γεγονός ότι το ποσό της παγίας προκαταβο-
λής του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται στο ποσό 
των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χι-
λιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών 
(8.804.108,58 €), επιμερισμένο στο φορέα/ειδικό φορέα 
07-420 κατά 7.504.108,58 ευρώ και στο φορέα/ειδικό 
φορέα 07-585 κατά 1.300.000 ευρώ.

12. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των δαπανών των 
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος που σχετίζο-
νται κυρίως με: α) την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγου-
σών και σοβαρών αναγκών σχετικών με την εν γένει 
εξασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυ-
σικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της 
Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών 
και λοιπών καταστροφών, β) τα έξοδα μετακίνησης των 
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υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, γ) τις αμοι-
βές συντήρησης του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού 
Σώματος, δ) την προμήθεια ειδών συντήρησης των με-
ταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού, ε) την προμή-
θεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, στ) την 
προμήθεια παγίων και αναλώσιμων υλικών γενικά και 
ζ) τις απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονο-
μικών ετών οι οποίες καταλογίζονται στους Κ.Α.Ε. της 
κατηγορίας 9000 «Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων 
παρελθόντων οικονομικών ετών». 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού εξόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε νέα ποσοστά διάθεσης των δαπανών 

κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.), που πληρώνονται 
σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του φορέα/ειδικού 
Φορέα 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», όπως αναγράφο-
νται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 100%

0721 Ημερήσια αποζημίωση 10%

0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 100%

0723 Έξοδα εγκατάστασης 80%

0829 Λοιπές μεταφορές 100%

0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, 
ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων

20%

0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 30%

0862 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών 30%

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 30%

1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 100%

1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 100%

1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 20%

1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 30%

1323 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών 30%

1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 30%

1411 Προμήθεια ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 100%

1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20%

1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 10%

1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 10%

1691 Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων 10%

5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) 100%

9131 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 37%

9141 Προμήθεια υλικών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης 89%

9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 27%

9169 Λοιπές προμήθειες 3%

9711 Έξοδα μετακίνησης προσωπικού 19,30%

9829 Λοιπές μεταφορές 100%

9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 37,30%

Άρθρο 2
1. Με την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργούνται οι: α) υπ’ αριθμ. 75393 από 17.3.2016 (Β΄-721) κοινή 

απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και β) υπ’ 
αριθμ. 77932 από 5.12.2016 (Β΄-3922) κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, μόνο ως 
προς το είδος και τα ποσοστά διάθεσης αυτών του Φορέα/Ειδικού Φορέα 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα».
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Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2133.1/47975/2017 (2)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 

65 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανο-

νισμού Λιμένων αριθμ. 50».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει,

β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετα-
φορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων 

με αριθμό 65

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 65
«Αντικατάσταση διάταξης 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει,

β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114),

ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

ζ) 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 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα-
νονισμό Λιμένων:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, που εγκρίθη-
κε με την αριθμ. 514.1/2013/Σχ. 1633/29.4.2013 απόφα-
ση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1151), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«Οι διατάξεις του εδαφίου (ια) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8 και των εδαφίων (α), (δ) και (στ) της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 8, οι σχετικές με τον ελάχιστο αριθμό 
των εκπαιδευτικών σκαφών, το ελάχιστο ολικό μήκος 
αυτών, τη σήμανση CE και τον μέγιστο χρόνο από την 
ημερομηνία αρχικής εγγραφής στο Β.Ε.Μ.Σ. (δεκαπεντα-
ετία), αρχίζουν να ισχύουν από 1.10.2017.».

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από 
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητι-
κές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου» (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2017

Ο Αρχηγός

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 1929 (3)
Ορισμός Δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής Βοή-

θειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) σχετι-
κά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014 - 2020, όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρ-
θρα 70, 72A και 48.

3. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) με 
θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα τα 
άρθρα 6, παρ. 6.

4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016) σχετικά 
με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Το π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28.8.2014) σχετικά 
με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του 
νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014).

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.9.2015) σχετικά 
με τη ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Τα-
μείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 
του Συμβουλίου.

10. Την απόφαση της Επιτροπής με αριθμ. C(2015)9170/
11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

11. Την υπ’ αριθμ. 1376/13948/7.2.2017 (ΦΕΚ 395/τ.Β΄/
10.2.2017) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαι-
ώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους: Γενικό 
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμέ-
νους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12. Την υπ’ αριθμ 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/τ.Β΄/
2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ 
ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχεί-
ρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών 
και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Εν-
διάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» και 
ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 5.

13. Την αριθμ. πρωτ. 1065/19.4.2016 (ΦΕΚ 1273/τ.Β΄/
4.5.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Θέσπιση δια-
δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
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Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 
2020» όπως κάθε φορά ισχύει.

14. Την αριθμ. πρωτ. 3552/111823/14.10.2016 (ΦΕΚ 
3446/τ.Β΄/25.10.2016) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμού 
Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020».

15. Την αριθμ. πρωτ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ 3066/τ.Β΄/
26.9.2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Αναδι-
άρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

16. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με αριθμ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/
τ. ΥΟΔΔ/30.3.2015), με την οποία διορίσθηκε στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγρο-
τικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων ο Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη.

17. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 
677/τ.Β΄/3.3.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρ-
τισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης κα-
ταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

18. Τo αριθμ. πρωτ. 2353/27.9.2016 έγγραφο του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Περιφερειακή κατανομή 
πόρων εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-
2020».

19. Το αριθμ. πρωτ 133/17.1.2017 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα με θέμα: «Ανάγκες Τεχνικής Βοήθειας για την 
εφαρμογή των μέτρων / δράσεων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 που έχουν εκχωρηθεί 
στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π. Περιφερειών και 
στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών».

20. Τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Υπηρεσίες των Πε-
ριφερειών σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας για την εφαρμογή των μέτρων / δρά-
σεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 
2020 που τους έχουν εκχωρηθεί.

21. Την αριθμ. πρωτ. 636/1.3.2017 (Α.Δ.Α.: 6ΣΩΥ4653ΠΓ-
ΒΦΥ) απόφαση έγκρισης του ετησίου προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014 - 2020, στο οποίο 
περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι επί μέρους 
ενέργειες τεχνικής βοήθειας που θα εκχωρηθούν στις 
Περιφέρειες.

22. Την αναγκαιότητα υλοποίησης των μέτρων / υπο-
μέτρων / δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014 - 2020 που έχουν εκχωρηθεί στις Υπηρεσίες 
των Περιφερειών.

23. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Δικαιούχων Τεχνικής 
Βοήθειας του ΠΑΑ 2014 - 2020

Ορίζονται Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 οι Ειδικές Υπη-
ρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Περιφερειών ως ακολούθως:

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης.

2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

7. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

8. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

9. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Αττικής.

10. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.

11. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

12. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

13. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Κρήτης.

Οι ανωτέρω Φορείς ορίζονται ως Δικαιούχοι Ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας για την αποτελεσματικότερη εφαρ-
μογή των υπο-μέτρων / δράσεων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 που έχουν εκχωρηθεί 
(α) στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των αντίστοι-
χων Περιφερειών και (β) στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
αντίστοιχων Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 70 του 
ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4354/2015 
(άρθρο 6, παρ. 6) και την κοινή υπουργική απόφαση 
2545/17.10.2016 (ΦΕΚ: 3447/τ.B΄/25.10.2016).

Άρθρο 2
Κατανομή Προϋπολογισμού στους Δικαιούχους

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά Δικαιούχο Τεχνικής 
Βοήθειας διαμορφώθηκε με βάση τη συνολική δημό-
σια δαπάνη που έχει κατανεμηθεί σε κάθε Περιφέρεια 
(αριθμ. πρωτ. 2353/27.9.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμ-
ματέα) για την εφαρμογή των υπο-μέτρων / δράσεων 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 
που έχουν εκχωρηθεί καθώς και των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) 
και ορίζεται ως ακολούθως:
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 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΑ 2014 - 2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(σε ευρώ) 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 

690.000,00 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

1.431.000,00 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 

466.000,00 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 438.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 818.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 220.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 760.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

605.000,00 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 225.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 810.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 384.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 253.000,00 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 746.000,00 

Τα ανωτέρω ποσά θα βαρύνουν το Μέτρο 20 «Τεχνική 
Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσης και των αποφάσεων έντα-
ξης που θα εκδοθούν.

Άρθρο 3
Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης κάθε Δι-
καιούχος Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 1 της παρού-
σης, υποβάλλει μία αίτηση στήριξης στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης - ΟΠΣΑΑ, 
η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των επί μέρους ενερ-
γειών της Τεχνικής Βοήθειας.

Μετά την οριστική υποβολή της, κάθε Δικαιούχος εκτυ-
πώνει την αίτηση στήριξης και την αποστέλλει με διαβιβα-
στικό έγγραφο υπογεγραμμένο αρμοδίως στην ΕΥΔ ΠΑΑ.

Για την πρόσβαση στο ΟΠΣΑΑ οι Δικαιούχοι θα πρέπει 
να απευθυνθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προκειμένου να λάβουν σχετικές οδηγίες.

Η ΕΥΔ ΠΑΑ θα δώσει κατευθύνσεις στη διαχείριση του 
ΟΠΣΑΑ.

Άρθρο 4
Ένταξη Πράξεων

Με βάση την αίτηση στήριξης που έχει υποβληθεί, η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 εισηγείται στο Γενικό Γραμ-
ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων την έκδοση για κάθε Δικαιούχο μιας απόφασης 
ένταξης Πράξης.

Ενδεικτικά ο τίτλος της Πράξης που θα ενταχθεί για 
κάθε Περιφέρεια είναι:

«Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Πε-
ριφέρεια ………. για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσε-

ων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 
που της έχουν εκχωρηθεί».

Κάθε κατηγορία ενέργειας (π.χ. Οργάνωση εκδηλώ-
σεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων, Σύμβουλοι, κ.λπ.) 
ορίζεται ως υποέργο της Πράξης.

Η απόφαση ένταξης πράξεων αποτελεί την πρόταση 
εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ). Η οριστική εγγραφή της κάθε πράξης στο ΠΔΕ 
γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Μετά την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και την 
εγγραφή της κάθε πράξης στο ΠΔΕ οι Δικαιούχοι του 
άρθρου 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της πα-
ρούσης, προβαίνει στις διαδικασίες ανάθεσης και υλο-
ποίησης των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας έτσι όπως 
περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις ένταξης και 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τεχνική 
Βοήθεια και τον κάθε Δικαιούχο.

Οι εν λόγω ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας υλοποιούνται 
με ευθύνη των Φορέων του άρθρου 1 της παρούσης 
που ορίζονται Δικαιούχοι αλλά αφορούν/εξυπηρετούν 
τους φορείς των άρθρων 1 και 4 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/τ.B΄/25.10.2016).

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής

Οι πληρωμές των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας θα 
ακολουθούν τη διαδικασία πληρωμών του Μέτρου 20 
«Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία διενεργείται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγιών 
για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 
2014 - 2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
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Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των Φορέων που ορίζονται 
Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας

Οι Φορείς του άρθρου 1 της παρούσης που ορίζονται 
Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας έχουν τις κάτωθι υποχρε-
ώσεις:

1. Υποβάλλουν στην ΕΥΔ ΠΑΑ, τον τελευταίο μήνα 
εκάστου έτους, τον προγραμματισμό των ενεργειών 
του επόμενου έτους με αναλυτικά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία.

2. Υποβάλλουν στην ΕΥΔ ΠΑΑ ετησίως, το πρώτο δί-
μηνο εκάστου έτους, απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης 
ανά κατηγορία ενέργειας του προηγούμενου ή προη-
γούμενων ετών.

3. Καταρτίζουν και υποβάλλουν ετησίως στην ΕΥΔ 
ΠΑΑ κατάλογο των αναγκαίων Μελετών - εμπειρογνω-
μοσυνών - ερευνών, στον οποίο θα περιλαμβάνεται κατ’ 
ελάχιστον ο τίτλος τους, το αντικείμενό τους, η χρονική 
διάρκεια, ο προϋπολογισμός και η σκοπιμότητα τους.

4. Καταρτίζουν και υποβάλλουν ετησίως στην ΕΥΔ ΠΑΑ 
κατάλογο των αναγκαίων Συμβούλων στον οποίο θα 
περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον το αντικείμενό τους, η 
χρονική διάρκεια που απαιτείται ο καθένας, ο προϋπο-
λογισμός και η σκοπιμότητα τους.

5. Αποστέλλουν ετησίως στην ΕΥΔ ΠΑΑ τεκμηριωμένη 
πρόταση με τις προδιαγραφές (αντικείμενο, χρονική δι-
άρκεια, υπο-μέτρα/δράσεις για τα οποία απαιτείται, προ-
ϋπολογισμό, κ.λπ.) του συμβούλου ή συμβούλων Αξιολό-
γησης (για αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν).

6. Μεριμνούν για τις καταχωρίσεις και έχουν την ευ-
θύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των 
στοιχείων που καταχωρίζουν στο ΟΠΣΑΑ και αφορούν 
τη συγκεκριμένη πράξη.

7. Μεριμνούν για τη συμμόρφωση της συγχρηματο-
δοτούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησή της.

8. Υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τα απα-
ραίτητα έγγραφα ολοκλήρωσης της πράξης.

9. Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχουν σε 
αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

10. Παρέχουν στην ΕΥΔ ΠΑΑ συμπληρωματικά στοιχεία 
ή διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθούν ή προκύψουν από 
τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

11. Αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους ελέγ-
χους και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τα αρ-
μόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

12. Τηρούν πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτεί-
ται. Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρο-
νικά και στο ΟΠΣΑΑ.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ):

1. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι-
τούμενων πιστώσεων των πράξεων της παρούσας στο 

ΠΔΕ και ενημερώνει σχετικά τους Φορείς του άρθρου 1 
της παρούσας απόφασης.

2. Συντονίζει και εποπτεύει, τους Φορείς του άρ-
θρου 1 της παρούσης ως προς την άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων τους. Για να αποφευχθούν τυχόν επικα-
λύψεις στο αντικείμενο των μελετών, συμβούλων, 
αξιολογήσεων και ενεργειών δημοσιότητας, η ΕΥΔ 
ΠΑΑ θα εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις των Φο-
ρέων του άρθρου 1 της παρούσης και θα αποφαίνεται 
σχετικά για την αναγκαιότητα υλοποίησής τους.

3. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης από τους Φορείς του άρθρου 1 της πα-
ρούσης, με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που 
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση 
για κάθε πράξη που διαχειρίζονται.

4. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των πράξεων των υπομέτρων / δράσεων της παρούσας.

5. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στους Φορείς του 
άρθρου 1 της παρούσης όσον αφορά στη διεξαγωγή 
ελέγχων για τις Πράξεις του ΠΑΑ που με τη παρούσα 
απόφαση ορίζονται Δικαιούχοι και πραγματοποιεί επι-
τόπιους, εκ των υστέρων, εποπτείας και εκτάκτους ελέγ-
χους για τις εν λόγω Πράξεις.

6. Έχει την ευθύνη των ελέγχων και της υποβολής στην 
ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΕΕ σε 
συνεργασία με τους Φορείς του άρθρου 1 της παρούσης.

7. Εκδίδει τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
σε συνεργασία με τους φορείς του άρθρου 1 της πα-
ρούσης.

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις

Η κατανομή των προϋπολογισμών του άρθρου 2 της 
παρούσης, στις επί μέρους ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, 
θα καθορισθεί στην εκάστοτε απόφαση ένταξης πράξης.

Η ΕΥΔ ΠΑΑ για την καλύτερη παρακολούθηση της 
παρούσης και για την επίλυση τυχόν θεμάτων / διευ-
κρινήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 
της, δύναται να εκδίδει σχετικές οδηγίες / εγκυκλίους /
αποφάσεις.

Η ΕΥΔ ΠΑΑ θα αποστείλει συμπληρωματικές οδηγίες 
σχετικά με τις υποχρεώσεις των Φορέων του άρθρου 1 
της παρούσης σε θέματα ενημέρωσης και δημοσιότη-
τας προκειμένου να τηρηθούν οι ελάχιστες κανονιστικές 
απαιτήσεις περί δημοσιότητας, καταγραφής και απο-
τίμησης των σχετικών δράσεων (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις, 
ετήσια ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
Αξιολόγηση, κ.λπ.).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στο ΦΕΚ, αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-
2020 και καταργείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται 
με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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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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