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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 262064
(1)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ορ−
γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμε−
νων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 4 του
ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3508/2006
(ΦΕΚ Α΄ 249).

β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄
280).
γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα του
άρθρου 36.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1886) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.», όπως ισχύει κάθε
φορά.
3. Την υπ’ αριθμ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2038) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πλη−
ρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.
και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».
4. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2153) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013».
5. Την υπ’ αριθμ. E(2007)6015/29.ΧΙ.2007 απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως
ισχύει κάθε φορά.
6. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2005, «Για τη
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» και
συγκεκριμένα την παρ.1 του άρθρου 6, αυτού.
7. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 885/2006, «Για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού 1290/2005 του συμβουλίου σχετικά με τη
διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών
του Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και ιδιαίτερα το Πα−
ράρτημα Ι αυτού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 1320/2006, «Για τη
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου».
9. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 910) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Το υπ’ αριθμ. 18580/11.2.2009 έγγραφο του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. και του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη−
ρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος
1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το
Παράρτημα Ι κεφαλαίο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού
(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1
του ν. 3614/2007, εκχωρεί στην Ειδική Υπηρεσία Συγ−
χρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής
Ανάπτυξης μέρος των καθηκόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, για
το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2007−2013».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης.
Η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει τον
έλεγχο και την έγκριση των πληρωμών για τη χρημα−
τοδότηση των δικαιούχων στο πλαίσιο των Μέτρων:
1.2.1.− υπομέτρο Α Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμε−
ταλλεύσεων (μικρού κόστους) του Άξονα προτεραιό−
τητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα
της γεωργίας και δασοκομίας».
Για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων Νέων
Γεωργών που αναλήφθήκαν μέχρι 31.12.2006 και θα πλη−
ρωθούν στη 4η Προγραμματική Περίοδο και του Μέτρου
«Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» του ΕΠΑΑ−
ΑΥ 2000−2006 και των ΠΕΠ, που δεν ολοκληρώθηκαν
μέσα στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα ισχύ−
σουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 και 8 του Καν. (ΕΚ)
1320/2006 και εφόσον οι δαπάνες αυτές προβλέπονται
στο πρόγραμμα για τη νέα περίοδο προγραμματισμού
για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο
εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης συνεργάζεται με τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύ−
πων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της και παρέχει επαρκή εχέγγυα ότι:
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδι−
κασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφω−

νία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την
έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.
2. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από
την κοινοτική νομοθεσία.
3. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από
τους κοινοτικούς κανόνες.
4. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, συ−
μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό
την έννοια των κοινοτικών κανόνων.
5. Πληροφορεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εγγραφή στο
ΠΔΕ ή στον Τακτικό Προϋπολογισμό των προς χρη−
ματοδότηση πράξεων των μέτρων του άρθρου 2 της
απόφασης αυτής καθώς και τις τροποποιήσεις τους.
6. Αποδέχεται ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και πα−
ρέχει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμέ−
νου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδιοτήτων
που της έχουν εκχωρηθεί.
7. Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν.
(ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.
8. Διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών
εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις διαδι−
κασίες που τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτού−
μενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρεώσεις,
την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους,
την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστημάτων πληρο−
φορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και
τις διαδικασίες πληρωμής, θα περιγραφούν και θα ορι−
στούν στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας
υπηρεσιών, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέ−
τρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Οργανισμού Πληρωμών
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των εκχωρη−
θέντων αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρη−
ματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανά−
πτυξης και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής
για την νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών
και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της
Κοινότητας στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε σχέση με τα καθή−
κοντα που της εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2
της απόφασης αυτής, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά
εκτελούνται σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών (Παράρτημα Ι
του Κανονισμού 885/2006 της Επιτροπής) και την αρχή
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
3. Παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτού−
μενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης πρό−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σβαση σε εφαρμογές λογισμικού και συστήματα για την
απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που εκχωρεί
σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
4. Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην Ειδική
Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 262065
(2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ορ−
γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER
του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007−2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 4 του
ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3508/2006
(ΦΕΚ Α΄ 249).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄
280).
γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα του
άρθρου 36.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1886) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007−2013.», όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την υπ’ αριθμ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2038) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πλη−
ρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.
και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».
4. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2153) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013».
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5. Την υπ’ αριθμ. E(2007)6015/29.ΧΙ.2007 απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως
ισχύει κάθε φορά.
6. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2005, «Για τη
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» και
συγκεκριμένα την παρ.1 του άρθρου 6, αυτού.
7. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 885/2006, «Για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
1290/2005 του συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση
των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και
την εκκαθάριση των λογαριασμών του Ε.Γ.Τ.Ε. και του
Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και ιδιαίτερα το Παράρτημα Ι αυτού.
8. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 910) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει κάθε φορά.
9. Το υπ’ αριθμ. 18581/11.2.2009 έγγραφο του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) –
Ν.Π.Ι.Δ..
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. και του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη−
ρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος
1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το
Παράρτημα Ι κεφαλαίο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού
(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1 του
ν. 3614/2007, εκχωρεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
LEADER του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ) μέρος των
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, για το πρόγραμμα «ΠΑΑ
2007−2013».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης.
Η ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ αναλαμβάνει τον έλεγχο
και την έγκριση των πληρωμών για τη χρηματοδότηση
των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο πλαίσιο των
Μέτρων 4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 4.1.2. Πε−
ριβάλλον, 4.1.3. Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση, 4.2.1.
Διατοπική και διεθνική συνεργασία και 4.3. Λειτουργία
της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και
εμψύχωση στην περιοχή, του Άξονα προτεραιότητας 4
«Εφαρμογή της προσέγγισης Leader», του Προγράμμα−
τος Αγροτική Ανάπτυξη 2007−2013.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του φορέα
στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Η ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ συνεργάζεται με τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

πων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της και παρέχει επαρκή εχέγγυα ότι:
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων προκαταβολών ή
μερικών πληρωμών των ΟΤΔ, η διαδικασία χορήγησης
των ενισχύσεων, καθώς και η συμφωνία τους προς τους
κοινοτικούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρω−
μής ελέγχονται.
2. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από
την κοινοτική νομοθεσία.
3. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από
τους κοινοτικούς κανόνες.
4. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, συ−
μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό
την έννοια των κοινοτικών κανόνων.
5. Πληροφορεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εγγραφή στο
ΠΔΕ ή στον Τακτικό Προϋπολογισμό των προς χρη−
ματοδότηση πράξεων των μέτρων του άρθρου 2 της
απόφασης αυτής καθώς και τις τροποποιήσεις τους.
6. Αποδέχεται ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και πα−
ρέχει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμέ−
νου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδιοτήτων
που της έχουν εκχωρηθεί.
7. Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν.
(ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.
8. Διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών
εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις δι−
αδικασίες που τηρεί η ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ.
Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρεώσεις,
την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους,
την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστημάτων πλη−
ροφορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου
και τις διαδικασίες πληρωμής, προκαταβολών και εγ−
γυήσεων, θα περιγραφούν και θα οριστούν στη σύμβα−
ση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που
θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της ΕΥΔ
LEADER του ΠΑΑ.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Οργανισμού Πληρωμών
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των εκχω−
ρηθέντων αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ
και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για
την νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών και
της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της
Κοινότητας στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ, σε σχέση με τα καθήκοντα που
της εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης
αυτής, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμ−
φωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως
Οργανισμού Πληρωμών (Παράρτημα Ι του Κανονισμού
885/2006 της Επιτροπής) και την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Παρέχει στην ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ πρόσβαση σε
εφαρμογές λογισμικού και συστήματα για την απρόσκο−
πτη υλοποίηση των καθηκόντων που εκχωρεί σύμφωνα
με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
4. Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην ΕΥΔ
LEADER του ΠΑΑ.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 262066
(3)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανι−
σμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α.
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 − 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 4 του
ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3508/2006
(ΦΕΚ Α΄ 249).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄
280).
γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267), «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα του
άρθρου 36.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
Α 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1886) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.», όπως ισχύει κάθε
φορά.
3. Την υπ’ αριθμ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2038) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πλη−
ρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.
και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».
4. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2153) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013».
5. Την υπ’ αριθμ. E(2007)6015/29.ΧΙ.2007 απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως
ισχύει κάθε φορά.
6. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2005, «Για τη
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» και
συγκεκριμένα την παρ.1 του άρθρου 6, αυτού.
7. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 885/2006, «Για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
1290/2005 του συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση
των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και
την εκκαθάριση των λογαριασμών του Ε.Γ.Τ.Ε. και του
Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και ιδιαίτερα το Παράρτημα Ι αυτού.
8. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 1320/2006, «Για τη
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου».
9. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 910) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Το υπ’ αριθμ. 18577/11.2.2009 έγγραφο του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. και του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη−
ρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος
1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το
Παράρτημα Ι κεφαλαίο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού
(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1
του ν. 3614/2007, εκχωρεί στην Ειδική Υπηρεσία Δια−
χείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) μέρος των καθηκόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού
(ΕΚ) 1290/2005, για το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2007−2013».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης.
Η ΕΥΔ ΠΑΑ αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση
των πληρωμών για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων
στο πλαίσιο των Μέτρων:
1.2.5.− υπομέτρο Α Βελτίωση και ανάπτυξη της υπο−
δομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμο−
γή της γεωργίας− Δράσεις 1 −Εγγειοβελτιωτικά έργα
και δράσεις και 5− Βελτίωση προσπελασιμότητας σε
αγροτικές εκμεταλλεύσεις του Άξονα προτεραιότητας
1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της
γεωργίας και δασοκομίας».
3.1.1. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηρι−
ότητες, 3.1.2. Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης
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πολύ μικρών επιχειρήσεων, 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστι−
κών δραστηριοτήτων, 3.2.1. Βασικές υπηρεσίες για την
οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, 3.2.2. Ανακαίνιση
και ανάπτυξη των χωριών, 3.2.3. Διατήρηση και αναβάθ−
μιση της αγροτικής κληρονομιάς και 3.4.1. Απόκτηση
δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή, του Άξονα προ−
τεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιο−
χές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013.
Για τη χρηματοδότηση των Πράξεων των Μέτρων του
Άξονα Προτεραιότητας 7 « Ενθάρρυνση των τουριστικών
και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» του ΕΠΑΑ−ΑΥ 2000−
2006, που δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στη τρέχουσα προ−
γραμματική περίοδο, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται
στο άρθρο 4 και 8 του Καν. (ΕΚ) 1320/2006 και εφόσον
οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα για τη
νέα περίοδο προγραμματισμού για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του φορέα
στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Η ΕΥΔ ΠΑΑ συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την
εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και παρέχει
επαρκή εχέγγυα ότι:
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδι−
κασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφω−
νία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την
έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.
2. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από
την κοινοτική νομοθεσία.
3. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από
τους κοινοτικούς κανόνες.
4. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, συ−
μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό
την έννοια των κοινοτικών κανόνων.
5. Πληροφορεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εγγραφή στο
ΠΔΕ ή στον Τακτικό Προϋπολογισμό των προς χρη−
ματοδότηση πράξεων των μέτρων του άρθρου 2 της
απόφασης αυτής καθώς και τις τροποποιήσεις τους.
6. Αποδέχεται ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και πα−
ρέχει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμέ−
νου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδιοτήτων
που της έχουν εκχωρηθεί.
7. Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν.
(ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.
8. Διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών
εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις δι−
αδικασίες που τηρεί η ΕΥΔ ΠΑΑ.
Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρεώσεις,
την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους,
την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστημάτων πληρο−
φορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και
τις διαδικασίες πληρωμής, θα περιγραφούν και θα ορι−
στούν στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας
υπηρεσιών, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και της ΕΥΔ ΠΑΑ.
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Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Οργανισμού Πληρωμών
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των εκχωρη−
θέντων αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ και έχει την τελική
ευθύνη έναντι της Επιτροπής για την νομιμότητα και
κανονικότητα των πληρωμών και της προστασίας των
οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας στα πλαίσια
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
ΕΥΔ ΠΑΑ, σε σχέση με τα καθήκοντα που της εκχωρού−
νται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής, ώστε
να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τα
κριτήρια διαπίστευσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού
Πληρωμών (Παράρτημα Ι του Κανονισμού 885/2006 της
Επιτροπής) και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
3. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πρόσβαση σε εφαρμογές
λογισμικού και συστήματα για την απρόσκοπτη υλο−
ποίηση των καθηκόντων που εκχωρεί σύμφωνα με το
άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
4. Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην ΕΥΔ
ΠΑΑ.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 952
(4)
Διάθεση πιστώσεων που αφορούν πληρωμές δαπανών
Εθνικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Μακεδονίας –
Θράκης, Οικονομικού Έτους 2009.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του αρ. 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
β) Των π.δ. 358/1986 (ΦΕΚ 158/τ.Α΄) και 167/2005 (ΦΕΚ
220/τ.Α΄), σχετικά με το καθορισμό αρμοδιοτήτων και
τον Οργανισμό του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης.
γ) Του ν.δ. 391/1969 « Περί διαθέσεως πιστώσεων δια
απροβλέπτους και επειγούσης φύσεως ανάγκας Εθνικού
χαρακτήρος», άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 281/τ.Α΄).
δ) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄).
ε) Του ν. 3732/2008 (264/τ.Α΄) «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμέ−
νων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους
2009».

στ) Των υπ’ αριθμ. 2059805/1996 και 2/378/0026/99
εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
ζ) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/τ.Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι−
κονομίας−Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
2. Την ανάγκη διάθεσης της πίστωσης του Κ.Α.Ε.
5161 Οικονομικού Έτους 2009 του Ειδικού Φορέα 25.110,
ύψους (10.200.000,00 €) δέκα εκατομμυρίων διακοσίων
χιλιάδων Ευρώ για την αντιμετώπιση Δαπανών Εθνικού
Χαρακτήρα, στο Χώρο Ευθύνης του Υπουργείου Μακε−
δονίας – Θράκης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μακεδονίας−Θρά−
κης, Οικονομικού Έτους 2009 του Ειδικού Φορέα 25.110
Κ.Α.Ε. 5161 ύψους (10.200.000,00 €) δέκα εκατομμυρίων
διακοσίων χιλιάδων Ευρώ για την αντιμετώπιση Δαπα−
νών Εθνικού Χαρακτήρα, στο Χώρο Ευθύνης του Υπουρ−
γείου Μακεδονίας – Θράκης.
Η πραγματοποίηση των δαπανών αυτών θα λαμβάνει
χώρα με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων,
καθώς και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής από
την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργεί−
ου Μακεδονίας − Θράκης κατόπιν αποφάσεως που θα
εκδίδει ο διατάκτης και πάντοτε μέσα στα όρια των
ποσοστών διάθεσης του Υπουργείου Οικονομίας−Οι−
κονομικών.
Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται επ’ ονόματι:
α) Των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και των νομικών
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α.
πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
(ν. 3274/2004/ΦΕΚ 195/τ.Α΄).
β) Των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
γ) Των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου που προβλέπονται από το ν. 590/1977 «Περί του
καταστατικού χάρτου της εκκλησίας της Ελλάδος».
δ) Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδι−
ωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο και
από τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, [Σωματείων (78−107 ΑΚ, α.ν.
281/,1914 «Περί Σωματείων»), Συλλόγων, Ιδρυμάτων 108−
126 ΑΚ, α.ν. 2039/1939), Αστικών Εταιρειών μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα (741 επ. ΑΚ)].
ε) Των φορέων που συνάπτουν μεμονωμένα ή από κοι−
νού προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με το αρ.225
του ν. 3463/2006.
Εφόσον οι παραπάνω φορείς έχουν δυνατότητα υλο−
ποίησης των σκοπών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις
καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις ή εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες των ακολούθων τομέων:
1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ −
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
7. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.
8. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
9. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Το Υπουργείο Μακεδονίας−Θράκης θα αποστέλλει
κάθε τρίμηνο απολογιστικά στοιχεία στο Γ.Λ.Κ. Δ20
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προϋπολογισμού, με κατάλογο έργων, κριτήρια επιλο−
γής προϋπολογισμού ανά έργο (δαπάνες) που βαρύνουν
τον Κ.Α.Ε. 5161.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Α) ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ.
Αιτιολογημένη απόφαση επιχορήγησης του Υ.ΜΑ.Θ.
στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
επιχορηγούμενου φορέα (επωνυμία φορέα, όπως ακρι−
βώς αναφέρεται στο καταστατικό, ο ΑΦΜ, το ύψος της
επιχορήγησης, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο πραγ−
ματοποιείται αυτή), χαρακτηριζόμενος ως εθνικού χα−
ρακτήρα. Στο σκεπτικό της απόφασης θα αναγράφεται
και ο αριθμός πρωτοκόλλου, του εγγράφου της 39ης
Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για
την υποβολή των οικονομικών στοιχείων που απαιτείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 22 του
ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α΄).
Β) ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
Υ.ΜΑ.Θ.
Απόφαση διάθεσης πίστωσης, έγκριση της δαπάνης
από τον διατάκτη, τιμολόγιο του δικαιούχου, κατάσταση
δαπάνης εις διπλούν, εντολή πληρωμής και ότι άλλο
δικαιολογητικό είναι απαραίτητο (εφόσον δεν προκύ−
πτει η πιστοποίηση της δαπάνης από άλλα συνοδευτικά
του τιμολογίου του δικαιούχου, αναγνωρισμένα από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης), για την εκκαθάριση και ενταλμα−
τοποίηση της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 26 του
ν. 2362/1995.
Γ) ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Απόφαση έκδοσης Χ.Ε.Π. επ’ ονόματι μονίμου υπαλλή−
λου σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 2362/1995.
Στην απόφαση θα ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το
ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου με τα συναφή στοιχεία
ταυτοπροσωπίας, το είδος της επιχορήγησης, σύμφωνα
με τον αριθ.2 του προοιμίου, ήτοι επιχορηγήσεις συλ−
λόγων, επιχορηγήσεις μέσω δαπανών και η προθεσμία
απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 41 του
ν. 2362/1995.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο υπό−
λογος για την τακτοποίηση του οικείου χρηματικού
εντάλματος είναι τα ακόλουθα:
• Συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων.
• Τιμολόγια θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Εξοφλητικές αποδείξεις.
• Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα των δι−
καιούχων.
• Τριπλότυπο απόδοσης κρατήσεων.
• Καταστάσεις καταβολής του παρακρατηθέντος φό−
ρου εισοδήματος.
• Απόφαση ορισμού Υπολόγου και ότι άλλο προβλέ−
πεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2009 έως
31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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(5)
Mετάταξη υπαλλήλου.
Με την υπ’ αριθμ. 2/2009 απόφαση του Προέδρου
του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονικείς, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 181
και 230 του ν. 3584/2007, μετατάσσονται οι υπάλλη−
λοι Λιάπης Γεώργιος του Αστερίου και Παπαδόπουλος
Χρυσοβαλάντης του Γεωργίου, ειδικότητας εργατών
κήπων, από το Δήμο Νεάπολης όπου υπηρετούν με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, με με−
ταφορά της θέσης τους.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 2024/3.2.2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 1786
(6)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Δήμο Αφάντου Noμού
Δωδεκανήσου νια την λειτουργία του Κέντρου Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206/τ.Α΄/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθο−
ρισμού του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν
να απασχολούνται στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα
νομικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται
από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, σχετικά με την σύναψη συμβάσεων μί−
σθωσης έργου.
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/7/29640/2.2.2009 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, που αφορά την «Κατανομή μίας (1)
θέσης σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6)
μήνες, στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αφάντου.
Για τη σύναψη της σύμβασης θα πρέπει να τηρηθούν
οι κατωτέρω οδηγίες:
1) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων ιδι−
αίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση εκεί−
νου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται
τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πεδίων (ηγεσία,
τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία Υπουργείου).
2) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες
συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανε−
κτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα επιστρέψει τις συναφθείσες
συμβάσεις στους OTA, δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα
τις ανακαλέσει νια το ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα.
3) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟ−
ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνει
δεκτή η νέα σύμβαση και δε θα χρηματοδοτηθεί».
5) Τις ανάγκες για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπη−
ρέτησης Πολιτών του Δήμου Αφάντου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από
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τον Δήμο Αφάντου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:
• Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου για την λειτουργία
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί
είναι αυτό που αφορά στην απρόσκοπτη ομαλή λει−
τουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
του Δήμου Αφάντου.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι για το χρονικό
διάστημα έως και έξι (6) μηνών.
Η αμοιβή του θα καθοριστεί στην σύμβαση που θα
υπογραφεί και οπωσδήποτε δεν θα υπερβαίνει συνολικά
το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του Δήμου ποσό
των 6.000,00 €.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Κ.Ε.Π. του
Δήμου Αφάντου. Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον
κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σή−
μερα στον Δήμο Αφάντου και ούτε μπορεί να εκτελεστούν
απ’ αυτούς, λόγω της εξειδικευμένης του αντικειμένου.
Η σύμβαση αυτή λήγει αυτοδίκαια με την πλήρωση
θέσεων του Κ.Ε.Π. με μόνιμo προσωπικό.
Ο ανωτέρω όρος θα πρέπει να περιληφθεί στις συμ−
βάσεις που θα ακολουθήσουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Αριθμ. 830
Κύρωση Αναδασμού Μεγάλης Βρύσης.

(7)

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 § 1 παρ. 2 του ν. 2218/1994 και τον
ν. 2240/1994 «Περί Νομ. Αυτ/σης»
2. Το άρθρο 10 του ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του ν. 674/1977, άρθρο 15, παρά−
γραφ.1.
4. Τις διατάξεις του ν. 3147/2003, άρθρο 15, παραγρ.4.
5. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Γης και Το−
πογραφικών εργασιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κιλκίς,
αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με τον αναδασμό το έτος 2008 στην κτηματική
περιοχή Μεγάλης Βρύσης Ν. Κιλκίς όπως αυτό απεικο−
νίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή Αναδα−
σμού, κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της
περιοχής αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 16 Φεβρουαρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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