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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
υπ’ αριθμ. 871.1/27 από 11 Ιαν 1985 (ΦΕΚ 359
Β΄/31.5.1985) «περί βοηθήματος δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα
παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων
του Μ.Τ.Ν.»

2

Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης 1 Ν.Π. Ι.Δ.
ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.951.1/18/2015
(1)
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών υπ' αριθμ. 871.1/27 από 11 Ιαν 1985 (ΦΕΚ
359 Β΄/31.5.1985) «περί βοηθήματος δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας
στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Ν.»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
α. Το Ν. 994/1949 (ΦΕΚ Α' 136) «Περί καταβολής προσθέτου προικός στις θυγατέρες μετόχων του ΜΤΝ και
περί συμπληρώσεως των περί ΜΤΝ διατάξεων».
β. Το άρθρο 64 του Ν. 1329/1983 «Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών
κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 25).

Αρ. Φύλλου 2406

γ. Το Π.δ. της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ Α' 387) «Περί Κωδικοποιήσεως Νόμων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού».
δ. Το Π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98).
ε. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 21).
στ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ29/
8-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2168/9-10-2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
ζ. Την εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
και Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού ως Φ.951.1/18/2015/
Σ.18//30-3-2015/ΜΤΝ.
η. Την Έκθεση Οικονομικής Επιβάρυνσης από 30-032015 του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού σε συνδυασμό με το έγγραφο
Φ.951.1/635/15/Σ.565/21 -05-2015/ΜΤΝ.
θ. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ).
ι. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ ή του ΜΤΝ, αποφασίζουμε:
2. Η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών με αριθμό 871.1/27 από 11 Ιαν 1985
(ΦΕΚ Β' 359/31.5.1985) «Βοήθημα δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των
ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Ν.» τροποποιείται ως κατωτέρω:
α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 καταργείται και η
επόμενη παράγραφος του ίδιου άρθρου αναριθμείται
σε 3.
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2, όπως αναριθμήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση
Φ.951/42/133589/Σ. 1544/14-10-2013 (ΦΕΚ Β' 2673),
αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η ασφάλιση των τέκνων
με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη
Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, είναι
προαιρετική.».
γ. Στο άρθρο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η αναστολή ή προσωρινή διακοπή καταβολής αποδοχών στους ενεργούς μετόχους δεν επιφέρει λήξη της
παρούσας ασφάλισης. Οφειλόμενες κρατήσεις για το
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διάστημα της αναστολής ή προσωρινής διακοπής καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
3 και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας
απόφασης».
δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση
Φ.951.1/8/09/29-7-2009 (ΦΕΚ Β' 1690/2009), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι
του ΜΤΝ καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής για κάθε
παιδί τους που ασφαλίζουν στο Ταμείο κατά τις διατάξεις
της παρούσας, ποσό που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για τους ενεργούς μετόχους, ποσό ίσο με το 4% επί
του Βασικού Μισθού και Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας που δικαιούνται κατά την ημερομηνία δήλωσης του
παιδιού τους.
β. Για τους μερισματούχους, ποσό ίσο με το 30% του
μερίσματος που δικαιούνται κατά την ημερομηνία δήλωσης του παιδιού τους.».
ε. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.951.1/8/09/
29-7-2009 (ΦΕΚ Β' 1690/2009) και συμπληρώθηκε με
την κοινή υπουργική απόφαση Φ.951.1/956/2012/
27-9-2012 (ΦΕΚ Β' 2753/2012), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ποσοστό της μηνιαίας κράτησης, για τα παιδιά
που ασφαλίζονται ή είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο, καθορίζεται ως εξής:
α. Για τους ενεργούς μετόχους, το ποσοστό κράτησης
καθορίζεται σε 3,5% για το 1ο και 2ο παιδί, σε 3% για το
3ο παιδί και σε 2% για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά,
επί του Βασικού Μισθού και του Χρονοεπιδόματος (Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας) που δικαιούται ο ενεργός
μέτοχος.
β. Για τους μερισματούχους, το ποσοστό κράτησης
καθορίζεται σε 14% για το 1ο και 2ο παιδί, σε 12% για
το 3ο παιδί και σε 8% για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, επί του ακαθαρίστου μερίσματος που δικαιούται
ο μερισματούχος. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται στις
διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων.».
στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.951.1/27/10/
30-12-2010 (ΦΕΚ Β' 11/2011), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης του παιδιού
και σε κάθε περίπτωση οφειλής μηνιαίων κρατήσεων, οι
μηνιαίες κρατήσεις που οφείλονται καταβάλλονται στο
Ταμείο με βάση τις αποδοχές που δικαιούται ο ενεργός
μέτοχος ή μερισματούχος κατά το χρόνο της καταβολής.
Εάν το ως άνω ποσό οφειλής κρατήσεων δεν εξοφληθεί
εφάπαξ, παρακρατείται εντόκως, σε μηνιαίες δόσεις, ο
αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους
μήνες της οφειλής, με επιτόκιο εκείνο που ισχύει κάθε
φορά για τα χορηγούμενα από το Ταμείο τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους μετόχους του.».
ζ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3, η οποία προστέθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.951.1/27/10/
30-12-2010 (ΦΕΚ Β' 11/2011), αντικαθίσταται ως εξής:
|«5. Ειδικότερα, για τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων καθώς
και τα παιδιά των μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών και
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Υπαξιωματικών, των οποίων η ηλικία υπερβαίνει το πέμπτο έτος κατά την ημερομηνία αναγνώρισης ή υιοθεσίας τους ή μονιμοποίησης του κυρίως ασφαλισμένου
γονέα, η ασφάλιση είναι προαιρετική και ενεργείται με
μη ανακλητή δήλωση του γονέα που υποβάλλεται στο
Ταμείο εντός εξαμήνου από τις ημερομηνίες αυτές, καταβάλλοντος το αναλογούν δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο 1 και τις αναλογούσες μηνιαίες κρατήσεις για το χρόνο που προηγείται
της δήλωσης του σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο 4 δίχως έντοκη χρέωση. Στις
προαναφερόμενες περιπτώσεις, όταν η ηλικία του παιδιού δεν υπερβαίνει το πέμπτο έτος, οπότε η ασφάλιση
του είναι υποχρεωτική, οι αναλογούσες μηνιαίες κρατήσεις, για τον αντίστοιχο ως άνω χρόνο που προηγείται
της εμπρόθεσμης εγγραφής του παιδιού στο Ταμείο,
καταβάλλονται επίσης κατά τα καθοριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.».
η. Στο άρθρο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως
εξής: «6. Η έναρξη της παρούσας ασφάλισης και η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων ελέγχεται από
τα αρμόδια όργανα μισθοδοσίας των υπόχρεων ενεργών
μετόχων κατά τη μεταβολή των σχετικών στοιχείων οικογενειακής κατάστασης τους στις αποδοχές ενέργειας,
ως προϋπόθεση για την καταχώρηση τους. Για τους μερισματούχους οι παραπάνω έλεγχοι ενεργούνται από τα
αρμόδια όργανα του Ταμείου».
θ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.951.1/32/99/
Σ.7019/17-11-1999 (ΦΕΚ Β' 2219/1999), αντικαθίσταται
ως εξής: «2. Το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται πλήρες για
εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60
μηνιαία μερίσματα. Για εισφορές πριν τη συμπλήρωση
των 25 ετών, το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται με βάση
την ακόλουθη κλίμακα:
α. Για εισφορές από 18 ετών συμπληρωμένων έως 19
ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.
β. Για εισφορές από 19 ετών συμπληρωμένων έως 20
ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 24 μηνιαία μερίσματα.
γ. Για εισφορές από 20 ετών συμπληρωμένων έως 21
ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 28 μηνιαία μερίσματα.
δ. Για εισφορές από 21 ετών συμπληρωμένων έως 22
ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 32 μηνιαία μερίσματα.
ε. Για εισφορές από 22 ετών συμπληρωμένων έως 23
ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 36 μηνιαία μερίσματα.
στ. Για εισφορές από 23 ετών συμπληρωμένων έως 24
ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.
ζ. Για εισφορές από 24 ετών συμπληρωμένων έως 25
ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 45 μηνιαία μερίσματα.».
ι. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής: «3. Οι ενεργοί μέτοχοι και οι μερισματούχοι γονείς
που εγγράφουν στο Ταμείο τέκνο το οποίο ανήκει στην
κατηγορία της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου 2, δύνανται, πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας του τέκνου αυτού, να ζητήσουν, με την υποβολή αίτησης τους, την οριστική διακοπή της ασφάλισης.
Οι γενόμενες κρατήσεις μέχρι και το μήνα υποβολής της
αίτησης διακοπής, επιστρέφονται άτοκα στον υπόχρεο
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γονέα ή στο γονέα που είναι στη ζωή. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου τέκνου χορηγείται εφάπαξ βοήθημα με βάση τα ισχύοντα
στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
και επιπλέον ποσό ίσο με πέντε (5) μηνιαία μερίσματα.».
ια. Στο άρθρο 4 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως
εξής: «4. Σε περίπτωση λήξης της ασφάλισης λόγω
οριστικής παύσης των δικαιωμάτων διαδοχής στο μέρισμα θανόντος μερισματούχου μετά την ενηλικίωση
του ασφαλισμένου παιδιού και πριν τη συμπλήρωση του
25ου έτους της ηλικίας του, το εφάπαξ βοήθημα, κατά
το χρόνο αυτόν της λήξης, χορηγείται ίσο με 43 μηνιαία
μερίσματα για εισφορές 18 ετών συμπληρωμένων και
επιπλέον 2,5 μηνιαία μερίσματα για κάθε επόμενο συμπληρωμένο έτος εισφορών και μέχρι τη συμπλήρωση
24 ετών.
ιβ. Το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή
υπουργική απόφαση Φ.951.1/32/99/Σ.7019/17-11-1999
(ΦΕΚ Β' 2219/1999), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5.
Χρόνος - Προϋποθέσεις καταβολής βοηθήματος.
1. Το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στο ασφαλισμένο
τέκνο για τους σκοπούς της παρούσας:
α. με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή
β. νωρίτερα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας του και με την έγγραφη συναίνεση του υποκείμενου σε κρατήσεις ενεργού μετόχου ή μερισματούχου
γονέα για τη λήξη της ασφάλισης πριν τη συμπλήρωση
του 25ου έτους.
2. Η χορήγηση του βοηθήματος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΝ κατόπιν υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από το δικαιούχο τέκνο
που σε κάθε περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή ενεργείται με έκδοση απόδειξης πληρωμής από το ΜΤΝ στο όνομα του
δικαιούχου τέκνου.».
3. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ανάληψη υποχρεώσεων
πέραν αυτών που αφορούν στη χορήγηση του βοηθήματος για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων, το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΜΤΝ δύναται να αποφασίσει τη μερική ή
ολική αναστολή χορήγησης των βοηθημάτων ανωτέρω
παρ. 1β.».
ιγ. Το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή
υπουργική απόφαση Φ.951.1/32/99/Σ.7019/17-11-1999
(ΦΕΚ Β' 2219/1999), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6.
Επιστροφή κρατήσεων.
1. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου παιδιού
επιστρέφονται από το Ταμείο στον υπόχρεο γονέα ή στο
γονέα που είναι στη ζωή, οι μέχρι εκείνη την ημέρα γενόμενες κρατήσεις άτοκα και επιπλέον ποσό ίσο με δέκα
(10) μηνιαία μερίσματα.
2. Στην περίπτωση που υπόχρεος γονέας χάσει την
ιδιότητα του μετόχου από οποιαδήποτε αιτία και δεν δικαιούται μέρισμα από το Ταμείο, οι γενόμενες κρατήσεις
επιστρέφονται άτοκα σε αυτόν ή στο γονέα που είναι στη
ζωή ή στο ασφαλισμένο παιδί.
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3. Για τους εμπίπτοντες στις διατάξεις του άρθρου 7
παρ. 3α και άρθρου 19 παρ. 7 του Ν.2084/1992 που απομακρύνονται εκουσίως ή αποχωρούν με αίτηση τους
από τις τάξεις ΠΝ ή ΛΣ, οι κρατήσεις επιστρέφονται σε
αυτούς άτοκα μετά την αποστρατεία τους.».
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την
πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της δημοσίευσης της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ23/οικ.34958/2686
(2)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης 1 Ν.Π. Ι.Δ.
ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α).
β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του Ν.2646/1998
(ΦΕΚ 236Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του Ν.3106/2003
(ΦΕΚ 30Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) της παρ.1 εδ. α'του άρθρου 3 του Ν.3895/2010
(ΦΕΚ 206Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
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ζ) του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α') «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων»
2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας»
3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση
Ασφαλίσεων»
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων... ....Υφυπουργών»
5. Την με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β')
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ. Β/10-4-2012)
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού. 9.Την
εισήγηση του Περιφερειάρχη: 1541/18-5-2016
10. Το αρ. πρωτ. 6065/8-7-2016 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α
που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πιστοποίηση, δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας, αποφασίζουμε:
Α. Τη Μη Ανανέωση Πιστοποίησης, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Φιλανθρωπικό ίδρυμα Λεβαδειάς «Η Αγία Ταβιθά» με
διακριτικό τίτλο «Η Αγία Ταβιθά»
Διότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του αρμοδίου
φορέα Ε.Κ.Κ.Α., της έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη
(Ειδική έκθεση Μάρτιος 2015 για τα Δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε Ιδρύματα) και την από 2005 Σύσταση
του Σ.τ. Ε. της Επιτροπής Υπουργών στα Κράτη Μέλη για
τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, δεν
δύναται η λειτουργία μόνο σε εθελοντική βάση.
Ο ως άνω φορέας δύνανται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από
την έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Τεύχος Β’ 2406/04.08.2016

Αριθμ. 1940
(3)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
2. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α'237).
3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 20)
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
6. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 2222), όπως ισχύει.
7. Την υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.
8. Την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 67743/ΕΥΘΥ
615/22.06.2015 (Β' 1248) με την οποία αναδιαρθρώθηκε
η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία».
9. Τις διατάξεις τουΝ. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
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L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
265) και ιδίως των άρθρων 62, 63 και 65 αυτού.
10. Την υπ' αριθμ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β/04-052016) Υπουργική Απόφαση για τη θέσπιση διαδικασιών
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 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.
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 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.
13. Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες
της ΕΥΔ ΠΑΑ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης (εφεξής ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ),
σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4314/2014 για το ακόλουθο υπομέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΠΑΑ) ως εξής:
Μέτρο 7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013)
Υπομέτρο Τίτλος υπομέτρου
7.3

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις
αγροτικές περιοχές

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου συμπεριλαμβάνονται και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις σχετικά με την
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών του Μέτρου 321 «Βασικές υπηρεσίες γα την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του ΠΑΑ 2007-2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19 - Μεταβατικές Ρυθμίσεις του ΠΑΑ
2014-2020.
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Για το ανωτέρω υπομέτρο ο ΕΦΔ θα ενημερώνεται από
την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2007-2013, καθώς
και τη δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους για τις
νέες παρεμβάσεις που περιγράφονται στο υπομέτρο 7.3
«Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για το ΠΑΑ.
Ειδικότερα και όσον αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις από το ΠΑΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά την
έκδοση της σχετικής απόφασης συνέχισης της πράξης
στο ΠΑΑ 2014-2020.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται /
καθήκοντα που ανατίθενται
Ο ΕΦΔ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» αναλαμβάνει στο πλαίσιο του ΠΑΑ
2014-2020 για το υπομετρο όπως αυτό προσδιορίζεται
στο άρθρο 1 της παρούσας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/
και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο:
• αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του Συμφώνου
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και του ΠΑΑ,
• της παρακολούθησης των αξιολογήσεων του ΠΑΑ,
• της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων προόδου του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνεται
και έκθεση των δραστηριοτήτων της παράλληλης αξιολόγησης,
• της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμάτων
στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα),
• του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικονομικών στοιχείων του υπομέτρου του Άρθρου 1 της
παρούσας,
• του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
• της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και της κατάρτισης
των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα
αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους,
• των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης
του υπομέτρου του Άρθρου 1.
• της σύνταξης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τον προγραμματισμό
δαπανών του ΠΔΕ μέχρι το τέλος της Προγραμματικής
Περιόδου όπως ζητείται κάθε φορά με την εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των
συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της
Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται
με το υπομετρο του άρθρου 1 της παρούσας, μετά από
σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.
Εισηγείται την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, εφόσον
απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης του άρθρου 1
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της παρούσας με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και
του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα αρμοδιότητα τους. Προβαίνει,
όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευση του υπομέτρου του άρθρου 1 της παρούσας σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ. Παρακολουθεί για το υπομετρο του άρθρου 1 της παρούσας, την πορεία εφαρμογής
και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική της πρόοδο, τους
ποσοτικοποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξης
της, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν
από την Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ, μετά
από οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. Συντάσσει σχετικές αναφορές
για την ενημέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ.
6. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+3 του
υπομετρου του Άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει
σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ.
7. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστήριξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα που σχετίζονται με το υπομέτρο του Άρθρου 1 της
παρούσας.
8. Επεξεργάζεται τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
του υπομέτρου του άρθρου 1 της παρούσας και εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση ή/και
την τροποποίηση τους.
9. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις στους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του υπομέτρου
του άρθρου 1 της παρούσας σχετικές με την παρακολούθηση και διαχείριση αυτού.
10. Εκδίδει προσκλήσεις στο πλαίσιο των οποίων ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου
του Άρθρου 1 της παρούσας, με σαφή και λεπτομερή
τρόπο κυρίως για τα ακόλουθα:
α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν
β) τους όρους ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για
την επιλογή και αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση
πράξεων,
γ) τις διοικητικές διαδικασίες, που πρέπει να τηρηθούν,
ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,
δ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων στήριξης,
ε) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοινωνίας για την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη
λειτουργία του ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων.
11. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των προτάσεων που υποβάλλονται για το υπομέτρο για το οποίο
εκδίδει προσκλήσεις, και διατηρεί σχετικό αρχείο, συνεπικουρούμενος από τους φορείς που εμπλέκονται στην
υλοποίηση του υπομέτρου όπου απαιτείται.
12. Πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους στις
αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, που ισχύουν για το
υπομέτρο του άρθρου 1 της παρούσας, διασφαλίζει ότι ο
δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους για
την υλοποίηση της πράξης και εκδίδει απόφαση ένταξης
πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης. Τροποποιεί
την εν λόγω απόφαση ή την ανακαλεί αν χρειαστεί.
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13. Αποστέλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απόφαση ένταξης
πράξης/πράξεων που εκδίδει ώστε να εγγραφεί στο ΠΔΕ
και την ενημερώνει σχετικά προκειμένου να μεριμνήσει
για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων από το
ΠΔΕ για το τρέχον έτος.
14. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για το υπομετρο του Άρθρου 1 της παρούσας, τυχόν υποβληθεισών προσφυγών,
εξέτασης και διεκπεραίωσης τυχόν αιτήσεων ανάκλησης
αιτήσεων στήριξης και τις διορθώσεις προφανών λαθών
σε αυτές, καθώς και την ευθύνη εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτημάτων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων
αρμοδιότητας της. Επίσης, έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων αρμοδιότητας της.
15. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:
α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συνδέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί
και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλληλο 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.
16. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για το υπομετρο του Άρθρου 1 της παρούσας, με βάση τις αποφάσεις ένταξης
πράξης / πράξεων που εκδίδονται και ειδικότερα:
α) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυση τους,
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,
β) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,
γ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα,
δ) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία
των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή
επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης,
ε) Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης.
17. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον
Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται εισηγείται
στα αρμόδια όργανα την αναστολή της χρηματοδότησης.
18. Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων
διαδικασιών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).
19. Μεριμνά για τη καταχώρηση και έχει την ευθύνη για
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).
20. Μεριμνά για την επίτευξη του ετήσιου στόχου
απορρόφησης στο πλαίσιο του κανόνα ν+3.
21. Προβαίνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές,
στις απαραίτητες ενέργειες για την παροχή νόμιμης ενίσχυσης σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων.
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22. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης έγκρισης
διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.)
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
1. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου του ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει
την εφαρμογή του υπομέτρου του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
2. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΠΑΑ (ΕΥΔ ΠΑΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
(EYE ΠΑΑ) και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που
ζητείται.
3. Παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση/στοιχεία/
αναφορές, σχετικά με:
α) τις προσκλήσεις που εκδίδονται για την ένταξη
πράξεων,
β) τις/την αποφάσεις/απόφαση ένταξης πράξεων/
πράξης,
γ) τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία
υλοποίησης τους,
δ) την επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης και
την επίτευξη των
σχετικών ποσοτικοποιημένων δεικτών
ε) την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.
4. Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία
πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
5. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των δεικτών για το υπομέτρο του Άρθρου 1 της παρούσας και
είναι αρμόδιος για την υλοποίηση της σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ΠΑΑ και τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.
6. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται απ' όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικούς 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 της έχει ανατεθεί.
7. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των
πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται 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 του υπομέτρου του άρθρου 1 της παρούσας,
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β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που
σχετίζονται με το υπομέτρο του άρθρου 1 της παρούσας,
γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
και κάθε τροποποίηση αυτού,
δ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων του υπομέτρου 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
ε) το διαθέσιμο προϋπολογισμό για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους.
2. Συντονίζει και εποπτεύει τον ΕΦΔ ως προς την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας. 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 Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ σχετικές
με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του υπομέτρου του άρθρου 1 της
παρούσας.
4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 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 του υπομέτρου του Άρθρου 1 της παρούσας.
6. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ όσον
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για το υπομέτρο του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
7. Διενεργεί ελέγχους και έχει την ευθύνη για την υποβολή στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.
8. Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ελέγχους που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του υπομέτρου του άρθρου 1 της παρούσας.
9. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαιτούμενων πιστώσεων από το ΠΔΕ του υπομέτρου του
άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά τον ΕΦΔ.
Άρθρο 5
Πεδίο ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την προγραμματική
περίοδο 2014 - 2020 και καταργείται ή τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται 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 υποβάλλεται 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.
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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02024060408160008*

