
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του 
Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

2 Tροποποίηση της υπ’ αριθμ.  ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 
14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) 
με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφά-
νειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Δι-
αύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φο-
ρέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

3 Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργα-
νισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   2/ 50124 /0004 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-

ματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98/Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17Α του 
ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη 
φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του 
ν. 4274/2014, (ΦΕΚ Α 147/14.7.2014).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.08.2014)

5. Την με αριθμ. 2/31029ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών » (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-9-2015).

7. Το με αριθ. 25439/31 -05-2017 έγγραφο του Εισαγ-
γελέα Οικονομικού Εγκλήματος όπου αναφέρονται οι 
λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασί-
ας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017, λόγω του 
ιδιαίτερου αυξημένου φόρτου εργασίας επί υποθέσεων 
οικονομικών εγκλημάτων.

8. Την αριθ. ΔΟΔΑ400025ΕΞ2017/05.01.2017 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχεί-
ρισης του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπε-
ρωριακή εργασία μεταξύ άλλων, και του γραφείου του 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (ΑΔΑ: 7ΝΞΡΗ-01Ι).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(9.500E) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ 0511 του 
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας για δεκατρείς (13) υπαλλήλους στο 
Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για 
το χρονικό διάστημα από 01-07-2017 και έως 31-12-
2017 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά 
ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω 
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Εισαγγε-
λέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ/νση Αν-
θρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του 
Προϊσταμένου του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155 (2)
Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/ 

14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) 

με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 

θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της δια-

φάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων 

φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέ-

θηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 10Β ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν.4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
και άλλες διατάξεις»,

2. το άρθρο 64 ν. 4305/2014 (Α΄ 237),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

4. της υπ’ αριθμ.  ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) 
υπουργικής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,

5. της υπ’ αριθμ.  ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/
οικ. 10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτο-
μερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του 
ν. 3861/2010 (Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

6. της υπ’ αριθμ.  ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β’ 116) υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνι-
κών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφά-
νειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 
10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014)»,

7. της υπ’ αριθμ.  ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β’ 2844) 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116)
με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμά-
των για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

8. της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (Β’ 1507) 
υπουργικής απόφασης «Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των 
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»,

9. του π.δ. 99/2014 (Α΄ 166) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης»,

10. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

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

Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 116) υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπά-
νες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς 
και στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες 
από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται μέχρι την 
31η-7-2017.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Αριθμ. 1582/71256 (3)
    Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργα-

νισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 

των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

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

β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με το Νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α΄ 
32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 
297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

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

στ) Του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 παρ. 3 και άρθρο 45 
του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).

ζ) Του π.δ.  .24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

η) Του π.δ. .70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

θ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, 
(ΕΚ) αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του 
Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, p.549), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
907/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτί-
ου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και 
άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την 
εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση 
του ευρώ» (ΕΕ L 255, 28.8.2014, p.18), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργα-
νισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση 
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, 
τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια» (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, 
σ. 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της 
Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγρο-
τικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 
2014GR06RDNP001).

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

7. Το υπ’ αριθμ. 429/5-2-16 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μερική Δι-
απίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής για 
τις πληρωμές των μέτρων που αφορούν ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και εντάσσονται στο 
ΠΑΑ 2014-2020.

8. Την παρ. 5.3.1 της υπ’ αριθμ.  22501/29.2.2016 Εγκυ-
κλίου οδηγιών με ΑΔΑ Ω7ΝΕ465307-61Φ για την έγκριση 
και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματι-
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σμό δαπανών ΠΔΕ 2017 – 2019 της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

9. Την υπ’ αριθμ. 141447/29.12.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύ-
σεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρημα-
τοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.»

10. Την διαδικασία χρηματοδότησης του Ειδικού Λο-
γαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) 
από τον ΚΑΕ 5323 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων 
του Φ. 29/110 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

11. Την με αρ. πρωτ. 41133/15-05-2017 εισήγηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση καθηκόντων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλους φορείς

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη-
ρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, το άρθρο 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής και το άρθρο 62, Κεφ. Β1 
του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, αναθέτει στις Δι-
ευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και 
στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων μέρος των 
καθηκόντων του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, για τις πληρωμές του 
υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» και για 
τις πληρωμές του υπομέτρου 4.2., των δράσεων 4.2.1" 
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν 
εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)" και 4.2.2 
"Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν 
εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)" για 
επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 € 
ανά επένδυση και της δράσης 4.2.3 "Μεταποίηση, εμπο-
ρία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελμα-
τίες αγρότες", του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), σύμφωνα με 
το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της ανάθεσης

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφε-
ρειών αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
πληρωμής βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήματος 
Δαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 
1273/Β/4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκ-
καθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των 
νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 

«Εγκατάσταση νέων γεωργών», συνεπικουρούμενες από 
τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή οι Διευ-
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών ανα-
λαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής 
βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/
4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) 
των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δε-
σμεύσεων των δικαιούχων του υπομέτρου 4.2., των δρά-
σεων 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελι-
κό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)"
και 4.2.2 "Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό 
προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)" 
για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 
€ ανά επένδυση και της δράσης 4.2.3 "Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγ-
γελματίες αγρότες".

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των φορέων 
στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περι-
φερειών και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων 
συνεργάζονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την εξειδίκευ-
ση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους:

α) Διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύ-
σεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς 
κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής, σύμφωνα 
με τα άρθρα 58 και 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, το 
άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 και τις εθνικές 
κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή του υπο-
μέτρου και των δράσεων του άρθρου 2.

β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα 
έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα 
με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και τις 
εθνικές  κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρ-
μογή του υπομέτρου και των δράσεων του άρθρου 2.

γ) Πληροφορούν την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για τις αναγκαίες πιστώσεις που απαιτούνται των 
προς χρηματοδότηση πράξεων του υπομέτρου και των 
δράσεων του άρθρου 2.

δ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους 
εποπτείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του παρέχουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
ορθή τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, 
σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του 
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

ε) Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο-
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το 
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβειά τους σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5 
του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.
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στ) Εξασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που τηρούν σχε-
τικά με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθε-
νται με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών εγγράφων, όπου αυτά διατίθενται με 
αυτή τη μορφή, υπό τους όρους της ενωσιακής νομο-
θεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την 
πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητά 
τους καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα υποχρέωσης φύ-
λαξής τους.

2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των 
καθηκόντων που ανατίθενται στους φορείς με την πα-
ρούσα απόφαση, περιγράφονται στη σύμβαση διασφά-
λισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται 
μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Περιφερειάρχη εκάστης 
Περιφέρειας, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1(i) της πα-
ραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 
907/2014.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των καθη-

κόντων που έχουν ανατεθεί στις Διευθύνσεις Αγροτι-
κής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση, και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την νομιμότητα και κανονικότητα 
των πληρωμών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και για την κατάρτιση των λογαριασμών, σύμφωνα με την 

περίπτωση Γ1(ii) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος 
Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που 
έχει ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και 
πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στις Δευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Διευ-
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να βεβαιώνεται ότι 
αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με 
τους ενωσιακούς κανόνες.

γ) Παρέχει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των 
Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων 
πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και πληροφοριακά 
συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθη-
κόντων που τους αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αγροτικής Ανάπτυξης
Εσωτερικών και Τροφίμων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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*02022770407170008*

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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