
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση συμμετοχής Δήμων Πρεσπών και Χαλ-
κηδόνος και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμένη ευ-
θύνη».

2 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φοινίκης (Αλβα-
νία) στον ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

3 Oρισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Εν-
διάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων σε αυτήν.

4 Σύσταση - Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής 
«Συνήγορος του Πολίτη».

5 Τροποποίηση της απόφασης ΔΙΣΑΔΕ/3471/Π09/ 
5/301/Ε/242343/ν. 3299/2004 του Γενικού Γραμ-
ματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπα-
γωγής της υπό σύσταση εταιρείας του ΜΠΡΙ-
ΤΖΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΗΛΙΑ στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυ-
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 22247 (1)
Έγκριση συμμετοχής Δήμων Πρεσπών και Χαλ-

κηδόνος και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονί-

κης στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμέ-

νη ευθύνη».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 

1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 1302/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-

κεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την 
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης 
και λειτουργίας αυτών των ομίλων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β΄ ν. 3345/ 
2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοική-
σεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 138).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του ν. 3463/ 
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α΄ 114), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 
του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 36808/2008 
(ΦΕΚ Β΄ 1262) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτε-
ρικών «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό 
Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)».

5. Την υπ' αριθ. 969/26-6-2017 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 4 παρ. 2β΄ του ν. 3345/2005 με την οποία 
χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη περί της συμμετοχής των 
Δήμων Πρεσπών και Χαλκηδόνος και του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Περι-
ορισμένη ευθύνη».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98), όπως ισχύει.

7. Του π.δ 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών», (ΦΕΚ Α΄ 172), όπως ισχύει.

8. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄208).

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

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τη συμμετοχή των Δήμων Πρεσπών και Χαλκηδόνος 
και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στον Ε.Ο.Ε.Σ. 
«ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμένη ευθύνη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

    Αριθμ. 22248 (2)
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φοινίκης (Αλβα-

νία) στον ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1082/ 

2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 1302/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την 
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης 
και λειτουργίας αυτών των ομίλων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β΄ ν. 3345/ 
2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοική-
σεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 138).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του ν. 3463/ 
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α΄ 114), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 36808/2008 
(ΦΕΚ Β΄ 1262) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτε-
ρικών «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό 
Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)».

5. Την υπ' αριθ. 966/26-6-2017 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 4 παρ. 2β΄ του ν. 3345/2005 με την οποία 
χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη περί της συμμετοχής του 
Δήμου Φοινίκης (Αλβανία) στον ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98), όπως ισχύει.

7. Του π.δ 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών», (ΦΕΚ Α΄ 172), όπως ισχύει.

8. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-

τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄208).

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

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συμμετοχή του Δήμου Φοινίκης (Αλβανία) στον 
ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

    Αριθμ. 1940 (3)
Oρισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Εν-

διάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρ-

μοδιοτήτων σε αυτήν.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (265 Α΄) «Α) Για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών 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 (297 Α΄) και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα 
το άρθρο 65 αυτού.

2. 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 Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι-
είας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του καν. 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά 
ισχύει και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 66 αυτού.

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

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομί-
ας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσω-
τερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ειδικότερα το αρθ. 1 (παρ. 1ε και 3 α) και τα αρθ. 
32-42 αυτού (L 193/01.07.2014), όπως συμπεριλήφθη 
για τα δασικά μέτρα στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020 
της Επιτροπής ΕΚ (η με αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 
απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση και ειδικότερα τα άρθρα 46 έως 53 αυτού.

7. Την με αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 και ειδικότερα το κεφάλαιο 15, παράγραφος 
1.2.1.

8. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (147 Α΄), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969, ν. 998/1979, ν. 1734/ 
1987 και του π.δ. 437/1981 «περί Μελέτης και εκτέλεσης 
δασοτεχνικών έργων», όπως κάθε φορά ισχύουν.

10. Το π.δ. 63/21.04.2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.04.2005) και ειδικότερα το άρθρο 90 «Έλεγχος των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις».

11. Το π.δ. 107/27.08.2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/28.08.2014) 
σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 45 του ν. 4305/30.10.2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (167 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ειδικότερα το αρθ. 23, παρ.1 αυτού.

13. Το π.δ. 24/27.01.2015 «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015).

14. Το π.δ. 125/05.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/
Α΄/05.11.2016).

15. Το π.δ. 70/22.09.2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχε συγχω-
νευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 24/2015 με 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώ-
ην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, ανασυνιστάται και το Υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

16. Το π.δ. 146/88 (ΦΕΚ 65 Α και 100 Α-Διόρθωση 
Σφάλματος) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται 
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας», όπως κάθε 
φορά ισχύει.

17. Την με αριθμό 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/
Β΄/26.09.2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020».

18. Την με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/
Β΄/04.05.2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων με θέμα «θέσπιση διαδικασιών του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 
2014-2020), όπως ισχύει κάθε φορά.

19. Την με αριθμ. Υ2/22.09.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (2076 Β)

20. Την με αριθμ. Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (3722 Β΄).

21. Την με αριθμ. 20499/13.05.2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΑΠΕΝ «Ανάθεση 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στην Μπαριτάκη Χριστίνα», (342 Υ.Ο.Δ.Δ.).

22. Την με αριθμ. 201/05.01.2016 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊ-
σταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους 
Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προ-
ϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους 
Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΝ, (6 Β).

23. Την με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/16/20-10-2016 (Β 
3521) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότη-
τας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 
- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
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24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του Π.Δ.Ε. ή του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες 
της ΕΥΔ ΠΑΑ

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχεί-
ρισης (ΕΦΔ) την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 65 του ν. 4314/2014, για τις ακόλουθες δράσεις:

α/α Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020

1. Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών (άρθρα 21 - 26)
ΜΕΤΡΟ 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία 
δασικών εκτάσεων»

2. Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών (άρθρα 21 - 26)
ΜΕΤΡΟ 8.2 «Ενίσχυση για γεωογοδασοκομικά 
συστήματα»

3. Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών (άρθρα 21 - 26) 
ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας 
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 
και καταστροφικών συμβάντων»

4. Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών (άρθρα 21 - 26) 
ΜΕΤΡΟ 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

5. Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών (άρθρα 21- 26) 
ΜΕΤΡΟ 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, 
διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων»

6. Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
(άρθρο 30)
ΜΕΤΡΟ 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής 
ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου 
Natura 2000»

Για τα ανωτέρω μέτρα/υπομέτρα η ΕΥΔ ΠΑΑ ενημε-
ρώνει τον ΕΦΔ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη 
δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του ΠΑΑ.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ ο ΕΦΔ του άρθρου 1 της παρού-
σας αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εισηγείται την έκδοση του απαιτούμενου θεσμικού 
πλαισίου για την υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 1 
της παρούσας, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Εκδίδει προσκλήσεις για κάθε υπομέτρο / δράση 
αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.1 του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

3. Πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους στις 
αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται, σύμφωνα με τη 
Διαδικασία Ι.1.3 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ-
χου, με την επιφύλαξη του αρθ. 5, παρ. 1 της παρούσας.

4. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση απόφασης 
ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας απο-
τυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης, 
σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.4 του Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου. Μεριμνά για την αποστολή στην 
ΕΥΔ ΠΑΑ των αποφάσεων ένταξης πράξης/πράξεων των 
Μέτρων που εκδίδει, καθώς και των σχετικών τροποποι-
ήσεων αυτών, ώστε να εγγραφούν στο ΠΔΕ και ενημε-
ρώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά, προκειμένου να μεριμνήσει 
για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στο ΠΔΕ 
για το κάθε τρέχον έτος, εφόσον απαιτείται.

5. Εκδίδει τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις της ως 
άνω απόφασης ένταξης, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με 
τις Διαδικασίες Ι.1.5 και Ι.1.6 του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

6. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των σταδίων εξέ-
λιξης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
Ι.5 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

7. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση αποφάσεων 
ολοκλήρωσης των πράξεων αρμοδιότητας τους σύμ-
φωνα με τη Διαδικασία Ι.6.6 του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

8. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συν-
δέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί 
και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλ-
ληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες στις οποίες 
εμπλέκονται και οι οποίες σχετίζονται με την πράξη,

β) Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την 
παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και 
των αποτελεσμάτων.

9. Επεξεργάζεται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλο-
γής των πράξεων των υπομέτρων / δράσεων αρμοδιό-
τητάς τους και εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την 
οριστικοποίηση ή/και την τροποποίησή τους.

10. Υποστηρίζει την ΕΥΔ ΠΑΑ στη σύνταξη αιτημάτων 
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέ-
σμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, 
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για 
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω 
αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.
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11. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ-
χρηματοδοτούμενων πράξεων αρμοδιότητάς του και 
ειδικότερα:

α) παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίη-
σης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτών, όπως ισχύει κάθε 
φορά και ενημερώνει σχετικά την EYE ΠΑΑ με αντίστοι-
χες τακτικές αναφορές. Στις περιπτώσεις εντοπισμού 
προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξε-
ων, μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, σε συνεργασία 
με την ΕΥΔ ή/και την EYE ΠΑΑ,

β) παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με τις υπο-
χρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λο-
γιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, 
όπου απαιτείται,

γ) προτείνει στην EYE ΠΑΑ μέτρα υποστήριξης των 
δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους,

δ) τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτείται. 
Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά 
στο ΟΠΣΑΑ,

ε) παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που 
διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των πα-
ραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 
του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκεί-
νες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να κα-
θοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦΔ ενημερώ-
νει σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών, 
προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις 
δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.

12. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της 
Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται 
με τα υπομέτρα / δράσεις αρμοδιότητάς τους, μετά από 
σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.

13. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την EYE ΠΑΑ και 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου απαιτείται εισηγείται αρμοδίως 
την αναστολή της χρηματοδότησης.

14. Μεριμνά για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη 
για την ορθή καταχώριση, την ποιότητα και πληρότη-
τα των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) που αυτός κα-
ταχωρεί στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορ-
ρέουν από τις εκχωρούμενες με την παρούσα αρμοδι-
ότητες.

15. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, 
για την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο των Μέτρων του 
αρθ.1 της παρούσας, με τρόπο συμβατό με τους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

1. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ και το κατά περίπτωση θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των υπομέτρων / δρά-
σεων αρμοδιότητάς τους.

2. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά πε-
ρίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/
και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο:

i. των αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του ΠΑΑ,
ii. της παρακολούθησης και των αξιολογήσεων του 

ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των ετήσιων 
και τελικών εκθέσεων προόδου του ΠΑΑ,

iii. της προετοιμασίας για την ετήσια εξέταση του ΠΑΑ, 
iν. του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικο-

νομικών στοιχείων των υπομέτρων / δράσεων αρμοδι-
ότητάς του,

ν. του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,

νi. της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, 
με ποσοτικούς και / ή ποιοτικούς στόχους και της κα-
τάρτισης των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους 
στόχους, όπως αυτοί τίθενται από την ΕΥΔ ΠΑΑ,

νii. των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίη-
σης των υπομέτρων / δράσεων αρμοδιότητάς τους και 
της σύνταξης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ζητείται κάθε φορά με την 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσε-
ων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

viii. της παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων που διαχει-
ρίζονται,

ix. απαντήσεων σε πορίσματα ελέγχου που διενεργή-
θηκε στους ίδιους ή σε πράξεις που διαχειρίζονται από 
τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα,

x. της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα που σχετί-
ζονται με τα υπομέτρα / δράσεις αρμοδιότητάς τους.

3. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθε-
ωρήσεις, που διενεργούνται απ' όλα τα αρμόδια ελε-
γκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητι-
κούς και επιτόπιους ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την 
EYE ΠΑΑ και παρέχει σε αυτές όλα τα αναγκαία στοιχεία 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο κατά τα δέοντα τρόπος 
άσκησης των καθηκόντων που του έχει ανατεθεί.

4. Διασφαλίζει, ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των πράξεων που διαχειρίζεται, τίθενται στη διάθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Καν. 
(ΕΚ) 1306/2013.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την 
EYE ΠΑΑ:

1. Ενημερώνει έγκαιρα τον ΕΦΔ για:
α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με 

την εφαρμογή των υπομέτρων / δράσεων της παρούσας,
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β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που 
σχετίζονται με τα υπομέτρα / δράσεις της παρούσας,

γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
και κάθε τροποποίηση αυτού,

δ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των πρά-
ξεων των υπομέτρων / δράσεων της παρούσας,

ε) το διαθέσιμο προϋπολογισμό για την έκδοση πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητι-
κούς δικαιούχους, όπου απαιτείται.

2. Συντονίζει και εποπτεύει, σε συνεργασία με την EYE 
ΠΑΑ, τον ΕΦΔ ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους. Επίσης, η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τη διαχείριση του 
συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστή-
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Παρέχει, σε συνεργασία με την EYE ΠΑΑ και τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, διευκρινίσεις και κατευ-
θύνσεις στον ΕΦΔ σχετικά με θέματα προγραμματισμού, 
αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των υπο-
μέτρων / δράσεων της παρούσας, καθώς και σχετικά 
με το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής τους ή άλλα τυχόν 
τυποποιημένα έγγραφα, όπου αυτό απαιτείται.

4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομέ-
να υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονο-
μική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, 
την αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για 
κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

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

6. Παρέχει, σε συνεργασία με την EYE ΠΑΑ, τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, διευκρινίσεις 
και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ, όσον αφορά στις τροποποι-
ήσεις, στη λειτουργικότητα και στην εξαγωγή αναφορών 
από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).

7. Παρέχει διευκρινίσεις και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ 
όσον αφορά στη διεξαγωγή διοικητικών ελέγχων για τα 
υπομέτρα της παρούσας, καθώς και για την προετοιμα-
σία ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

8. Έχει την ευθύνη των ελέγχων και της υποβολής στην 
ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΕΕ 
σε συνεργασία με τον ΕΦΔ για τα υπομέτρα 8.3, 8.4 και 
8.6.

9. Πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους συνεπικουρού-
μενη από την EYE ΠΑΑ ή από τον ΕΦΔ όπου απαιτείται, 
στα υπομέτρα 8.3, 8.4 και 8.6.

10. Πραγματοποιεί τους εκ των υστέρων, εποπτείας 
και εκτάκτους ελέγχους όπως επίσης μεριμνά για την 
εξαγωγή δείγματος στα υπομέτρα 8.3, 8.4 και 8.6.

11. Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβά-
νει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ελέγχους 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των υπομέτρων / 
δράσεων της παρούσας.

12. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των 
απαιτούμενων πιστώσεων των υπομέτρων / δράσεων 
της παρούσας στο ΠΔΕ και ενημερώνει σχετικά τον ΕΦΔ.

Άρθρο 5
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις

1. Περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, που 
εκχωρούνται στον ΕΦΔ και τυχόν θέματα διοικητικής 
συνδρομής από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των 
αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, δύναται να 
πραγματοποιούνται με την έκδοση θεσμικού πλαισίου 
για κάθε υπομέτρο/δράση του αρθ. 1 της παρούσας.

2. Η EYE ΠΑΑ παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης 
του ετήσιου προγράμματος ενεργειών του σημείου (νi) 
της παραγράφου 2 του άρθρου 3, μέσω των αντίστοιχων 
περιοδικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη 
της στοιχεία όπως:

• το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων που έχει συνά-
ψει ανά υπομέτρο

• το σύνολο των πληρωμών ως ποσοστό των νομικών 
δεσμεύσεων

• την ανάγκη κάλυψης του κανόνα ν+3
• την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο 

επίδοσης του ΠΑΑ
Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων ενημερώνει 

εγκαίρως τον ΕΦΔ, τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία, 
εντός της οποίας ο εν λόγω ΕΦΔ θα πρέπει να αναλάβει 
δράση για τη βελτίωση της πορείας υλοποίησης του ετή-
σιου προγράμματος.

3. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας και 
εφόσον δεν παρατηρείται πρόοδος ως προς την επίτευ-
ξη των ετήσιων στόχων ή σε περίπτωση διαπίστωσης 
σημαντικών αποκλίσεων στην πορεία υλοποίησης των 
υπομέτρων της παρούσας, η ΕΥΔ ΠΑΑ δύναται να ειση-
γηθεί την ανάκληση της παρούσας εκχώρησης.

4.  Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των υπομέ-
τρων / δράσεων του άρθρου 1 της παρούσας, δύναται 
να παρέχεται στήριξη στον ΕΦΔ στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014 - 2020, στη 
βάση τεκμηριωμένου αιτήματος του προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 6
Πεδίο ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

I

    Αριθμ. Φ. 153/28678/2017 (4)
Σύσταση - Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής 
«Συνήγορος του Πολίτη».

  Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 3051/2002 (Α΄220) «Συνταγματικά κατο-

χυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συ-
μπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 
τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει και ιδίως των 
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 [όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4055/2012 «Δίκαιη 
δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (Α΄ 51)].

β) Του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 273/1999 (Α΄229) «Κανονισμός λειτουργίας 
του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως ισχύει.

Β. α) Του ν. 4369/2016 (Α΄33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ-
θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 14 έως 24 
και της παρ. 3 του άρθρου 30 αυτού.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 
176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ως ισχύει.

γ) Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει και ιδίως των άρ-
θρων 159 και 162.

ε) Των άρθρων 13 - 15 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Την με αριθμ. 731/1999 γνωμοδότηση της Ολομέ-
λειας του Ν.Σ.Κ.

3. Τη με αριθμ. πρωτ.: Φ.101/19262/30.05.2012 [ΦΕΚ 
1815/τ. Β΄/08.06.2012 - ΦΕΚ 2030/τ. Β΄/21.06.2012 (Διόρ-
θωση Σφάλματος)] απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη 
περί Σύστασης - Συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολί-
τη», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθμ.
πρωτ.: Φ.101/2637/25.01.2016 (ΦΕΚ 298/τ. Β΄/12.02.2016 
- ΑΔΑ: 775ΧΙΜ0-8Ω7), Φ.101/34420/20.09.2016 (ΦΕΚ 
3197/τ. Β΄/05.10.2016 - ΑΔΑ:ΩΒΛΙΙΜ0-ΓΑΑ) όμοιες απο-
φάσεις.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του 
Πολίτη» Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21 
του ν. 4369/2016 (Α΄33), με έδρα την Αθήνα.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από:
Α. τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

της Αρχής, ως ακολούθως:
α) Ένα (1) Βοηθό Συνήγορο, ως Πρόεδρο, με αναπλη-

ρωτή του, επίσης, Βοηθό Συνήγορο.

β) Ένα (1) μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης 
Ανεξάρτητης Αρχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του με κλήρωση.

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γραμματείας της 
Αρχής, με τον αναπληρωτή του και

Β. έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης προερχόμε-
νο από άλλο φορέα, με τον αναπληρωτή του, κατόπιν 
επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδα-
φίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α΄33).

Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζε-
ται, από το Συνήγορο του Πολίτη, υπάλληλος κατηγορίας 
ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που υπηρετεί στην 
Αρχή με τον αναπληρωτή του.

3. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των εν-
στάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών 
επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 
12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 12 του άρ-
θρου 18 και στην παράγραφο του 4 του άρθρου 16 του 
ν. 4369/2016 (Α΄33).

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

I

(5)
    Τροποποίηση της απόφασης ΔΙΣΑΔΕ/3471/

Π09/5/301/Ε/242343/ν. 3299/2004 του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί 

υπαγωγής της υπό σύσταση εταιρείας του ΜΠΡΙ-

ΤΖΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΗΛΙΑ στις διατάξεις του 

ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν-

δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή-

γησης.

  - Με την απόφαση ΔΙ.Α.Π/179579/924/Π09/5/301/Ε/
ν. 3299/2004/30-06-2017 του Αντιπεριφερειάρχη Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυ-
τικής Ελλάδας, τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. απόφαση 
ΔΙΣΑΔΕ/3471/Π09/5/301/Ε/242343/ν. 3299/2004, με την 
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/ 
2004, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΤΖΙΚΗ Α.Ε.», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
μονάδας βιολογικού οινοποιείου, στη θέση Λαντζόι της 
Δημοτικής Ενότητας Ωλένης του Δήμου Πύργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, (Κ. Α. ΣΤΑΚΟΔ 1593).

Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορί-
στηκε στο συνολικό ποσό των 899.344,90 ευρώ.

- Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 226.580,95 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25.194 % 
του συνολικού κόστους του ενισχυόμενου επενδυτικού 
σχεδίου, ύψους 899.344,90 ευρώ.

- Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
538.666,94 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 59,895 % του 
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συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν-
δυσης ποσού 899.344,90 ευρώ.

- Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 
134.097,01 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 14,911 % του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν-
δυσης ποσού 899.344,90 ευρώ.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 

24442/1-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023801207170008*
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