
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 
2.12.2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης 
με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 
μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της 
υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται: «Ειδικό πρό-
γραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο 
τομέα της υγείας» σύμφωνα με το άρθρο 64 του 
ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως ισχύει.

2 Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργα-
νισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
2014-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 546/11 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/ 1016/ 

2.12.2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφα-

σης με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 

4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα 

της υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται: «Ειδικό 

πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημό-

σιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 

του ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως ισχύει».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 «Κοι-

νωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των 
φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 101), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α’ 88).

4. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

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

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά-
κτες» (Α’ 145).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Τις διατάξεις του π.δ.  147/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

13. Τις διατάξεις του π.δ.  134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

14. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαρά-
κη» (Β’ 2168).

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 
02.12.2016 (Β’ 3888) απόφασης των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε 
με τις οικ. 56914/1033/8-12-2016 (Β’ 3942), με αριθμ. 
οικ. 29479/464/26-06-2017 (Β’ 2195) και οικ. 32026/500/ 
07.07.2017 (Β’ 2357) υπουργικές αποφάσεις.

16. Την αριθμ. 3561/19-12-2017 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στην αριθμ. 82/19-12-2017 
συνεδρίασή του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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17. Το υπ’ αριθμ. 52510/81/15-11-2016 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα 
δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων.

18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 61211/3913/21-12-2017 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19. Την υπ’ αριθμ. 60940/2179/21-12-2017 έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας (ΑΔΑ: 
ΩΓΨΖ46501Ω-Μ9Α).

20. Την υπ’ αριθμ. 91724/21.12.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΦ64691Ω2-
5Ι2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Υποστήριξης του Οργανισμού.

21. Την υπ’ αριθμ. 91757/21-12-2017 βεβαίωση δέ-
σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του ΟΑΕΔ.

22. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα 
προσφέρει στους ωφελούμενους του απασχόληση 
σε εξειδικευμένο πεδίο, που δεν θα μπορούσαν να 
έχουν με άλλα προγράμματα, αξιοπρεπείς αποδοχές 
και αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει την επανένταξη των 
ωφελουμένων στο εργασιακό τους αντικείμενο από το 
οποίο είχαν αποκοπεί, για λόγους που εξυπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον σε συνδυασμό με την καταπολέμη-
ση της ανεργίας που αποτελεί υποχρέωση του Κράτους 
αλληλεγγύης.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
τροποποίησης προκαλείται επιπλέον δαπάνη εξήντα έξι 
εκατομμυρίων ευρώ (66.000.000,00€), πέραν από αυτή 
που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 
02-12-2016 (Β’3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει, και η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493). Η επιπλέον δαπάνη κατανέμεται 
κατ’ έτος ως εξής:

Για το 2018: 30.000.000,00 ευρώ.
Για το 2019: 33.000.000,00 ευρώ.
Για το 2020: 3.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 

02.12.2016 (Β’ 3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει, στα ακό-
λουθα σημεία, ως εξής:

Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
3 αντικαθίσταται με την περίπτωση γ) ως εξής:

«γ) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση για την κατη-
γορία ΔΕ των πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και 
για την κατηγορία ΔΕ των οδηγών ασθενοφόρων των 
Κέντρων Υγείας».

Β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφε-
λουμένων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, 
οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) 
μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στους Φορείς Υπο-
δοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει τους Φορείς Υποδοχής.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 
02.12.2016 (Β’ 3888) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
έχει τροποποιηθεί.

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, 4 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Οικονομίας
Εσωτερικών και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

Αριθμ. 3391/138586 (2)
Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργα-

νισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 

2014-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

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) 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.

γ) 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 
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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 τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

δ) 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).

ε) Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α’ 20).

στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 114).

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

η) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

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. 352/78, (ΕΚ) 
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 
347, 20.12.2013, p.549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
907/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 
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), όπως τροποποιημένη αυτή ισχύει.

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 τροποποιημένη αυτή ισχύει.

7. Την παρ. 5.3.1 της αριθμ. 22501/29.2.2016 εγκυκλίου 
οδηγιών με ΑΔΑ Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ για την έγκριση και 
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματι-
σμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019 της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Την υπ’ αριθμ. 141447/29.12.2016 (ΦΕΚ 4319 Β’ 
30.12.2016) κοινή υπουργική απόφαση «Τακτοποίηση 
πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικο-
νομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων».

9. Την από 13184/29.11.2017 (ΦΕΚ 4328/Β΄/12.12.2017) 
υπουργική απόφαση περί λεπτομερειών εφαρμογής του 
Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγω-
γών» του ΠΑΑ 2014-2020.

10. Την από 1332934/13-12-2017 εισήγηση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ.

11. 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 στην Ει-
δική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 μέρος των 
καθηκόντων του που προβλέπονται στο άρθρο 7 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, για τις πληρωμές του Μέ-
τρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» 
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. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ανα-
λαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων 
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 δεσμεύσεων των δικαιούχων του Μέτρου 9 
«Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών».

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των φορέων
στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα

1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 συ-
νεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την εξειδίκευση ερ-
γαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους:

α) Διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται από 
την ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα 
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των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των 
ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενω-
σιακούς 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 μέτρου του άρθρου 2.

β) Υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα έγ-
γραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προ-
βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το 
άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και τις εθνικές 
κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή του 
μέτρου του άρθρου 2.

γ) Πληροφορεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εγγραφή στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή στον Τακτι-
κό Προϋπολογισμό των προς χρηματοδότηση πράξεων 
του μέτρου του άρθρου 2, καθώς και των τροποποιήσε-
ων των πράξεων αυτών.

δ) Αποδέχεται και διευκολύνει τους ελέγχους εποπτεί-
ας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και του παρέχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση 
των καθηκόντων που τους έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 
την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του Παραρτήματος 
Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

ε) Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο-
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το 
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια τους σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5 
του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.

στ) Εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα που τηρεί σχετικά 
με την άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των ηλε-
κτρονικών εγγράφων υπό τους όρους της ενωσιακής νο-
μοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την 
πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα τους 
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υποχρέωσης φύλαξής τους.

2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των 
καθηκόντων που ανατίθενται στον φορέα με την παρού-
σα απόφαση, περιγράφονται στη σύμβαση διασφάλισης 
επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται μετα-
ξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σύμφωνα 
με την περίπτωση Γ.1(i) της παραγράφου 1 του Παραρ-
τήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

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

ντων που έχουν ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ-
μογής ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την παρούσα από-
φαση.

β) Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, ώστε να βεβαι-
ώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της 
χρήσης δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφω-
ση με τους ενωσιακούς κανόνες.

γ) Παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
2014-2020 πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και 
πληροφοριακά συστήματα για την απρόσκοπτη υλο-
ποίηση των καθηκόντων 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, 4 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

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