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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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21.6.2010 (Β΄966) απόφασης «Καθορισμός ωρών 
εισόδου του κοινού στο Τμήμα Παροχών του Το−
μέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμεί−
ου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)» ..... 1

Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης 
Αρχής για την εκτέλεση: 1. Των έργων: α) «Εκτέ−
λεση εργασιών βελτίωσης−συντήρησης ηλεκτρο−
φωτισμού στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλει−
δί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι, στο παράπλευρο δί−
κτυο Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη και στην 
Περιφερειακή Οδό Βόλου», προϋπολογισμού 
300.000,00 € β) «Εκτέλεση εργασιών σήμανσης−
ασφάλειας στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο τμή−
μα Κλειδί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι, στο παράπλευ−
ρο δίκτυο Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη και 
στην Περιφερειακή Οδό Βόλου», προϋπολογισμού 
600.000,00 € γ) «Εργασίες συντήρησης ασφαλτι−
κών οδοστρωμάτων στους παράπλευρους δρόμους 
(S.R) του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα Πυργετός−Κατε−
ρίνη−Θεσσαλονίκη», προϋπολογισμού 750.000,00 € 
δ) «Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμά−
των αρτηρίας Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί−Θεσ−
σαλονίκη−Εύζωνοι», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € 
και 2. Της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: 
«Καθαρισμός ρείθρων και ερεισμάτων από φερ−
τές ύλες, αποκατάσταση της πλευρικής απορρο−
ής και συντήρηση πρασίνου στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ 
στο τμήμα Κλειδί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι και στο 
παράπλευρο δίκτυο Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσα−
λονίκη», εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € .................. 2

Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ανάθεσης 
ενέργειας τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του 
ΠΑΑ 2007−2013 από την ειδική υπηρεσία διαχεί−
ρισης του ΠΑΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ......................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/3306 (1)
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/12993/21.6.2010 

(Β΄966) απόφασης «Καθορισμός ωρών εισόδου του 
κοινού στο Τμήμα Παροχών του Τομέα Πρόνοιας Δη−
μοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/
1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.1735/1987 
(Α΄195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις»

γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

2. την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄/1659) από−
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄769) απόφασης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

3. την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/12993/21.6.2010 (Β΄966) από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών 
εισόδου του κοινού στο Τμήμα Παροχών του Τομέα 
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας 
Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)»,

4. το αριθμ. Φ80000/429/20/29.1.2013 έγγραφο του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και το αρ. 48/18.12.2012 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δ.Σ του Ταμείου  Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, 
με τα οποία ζητείται η τροποποίηση της αριθμ. ΔΙ−
ΑΔΠ/Φ.Β.4/12993/21.6.2010 (Β΄966) απόφασης του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού 
στο Τμήμα Παροχών του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλή−
λων (Τ.Π.Δ.Υ.)», και ειδικότερα ο περιορισμός συναλλα−
γής με το κοινό στο Τμήμα Παροχών της Α΄Διεύθυνσης 
σε τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 
Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, από 12:30 έως 14:30 μ.μ., 
προκειμένου να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα που 
του έχει τεθεί από το μνημόνιο συνεργασίας με το 
Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή των ληξιπρό−
θεσμων υποχρεώσεων του,

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την περ.(1) του διατακτικού της αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/12993/21.6.2010 (Β΄ 966) απόφασης του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού 
στο Τμήμα Παροχών του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλή−
λων (Τ.Π.Δ.Υ.)», ως εξής:

«Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου του κοινού στο Τμήμα 
Παροχών του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 
του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) 
κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, από 12:30 έως 14:30 
μ.μ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ   

 F 
 Aριθ. οικ. 909 (2)
Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης

Αρχής για την εκτέλεση: 
1. Των έργων: 
α) «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης−συντήρησης ηλε−
κτροφωτισμού στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλει−
δί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι, στο παράπλευρο δίκτυο 
Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη και στην Περιφερει−
ακή Οδό Βόλου», προϋπολογισμού 300.000,00 € 
β) «Εκτέλεση εργασιών σήμανσης−ασφάλειας στον 
Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί−Θεσσα−
λονίκη−Εύζωνοι, στο παράπλευρο δίκτυο Πυργε−

τός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη και στην Περιφερειακή 
Οδό Βόλου», προϋπολογισμού 600.000,00 € 
γ) «Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμά−
των στους παράπλευρους δρόμους (S.R) του Αυτ/
μου ΠΑΘΕ στο τμήμα Πυργετός−Κατερίνη−Θεσ−
σαλονίκη», προϋπολογισμού 750.000,00 € 
δ) «Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμά−
των αρτηρίας Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί−Θεσ−
σαλονίκη−Εύζωνοι», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € και
2. Της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: 
«Καθαρισμός ρείθρων και ερεισμάτων από φερτές 
ύλες, αποκατάσταση της πλευρικής απορροής και 
συντήρηση πρασίνου στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ στο τμήμα 
Κλειδί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι και στο παράπλευρο 
δίκτυο Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη», εκτιμώ−
μενης αξίας 150.000,00 €. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικο−

ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

2. Του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/16.2.1988) «Οργανισμός 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως συμπλη−
ρώθηκε με το Π.Δ. 340/1990 (ΦΕΚ135/τ.Α΄/4.10.1990) «Σύ−
σταση Γενικών Δ/νσεων κ.λ.π.» και σε συνδυασμό με το 
Π.Δ. 910/77 (ΦΕΚ305/τ.Α΄/10.10.1977) «Περί Οργανισμού τ. 
ΥΠ.Δ.Ε.» όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα.

3. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/16.3.2007) Προσαρ−
μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασι−
ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005.

4. Του Ν. 3669/2008 και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 
180 αυτού (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/18.6.2008) «Κύρωση της κωδι−
κοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έρ−
γων»και ειδικότερα την παραγ.2 του άρθρου 180, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ82/τ.Α΄/10.4.2012) 
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δη−
μοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

5. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 
Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/τ.Β΄/30.11.1990) των Υπουρ−
γών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Της απόφασης με αριθμό Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 
(ΦΕΚ 447/τ.Β΄/3.4.2007) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμ−
βάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ», 
όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό Δ17α/05/62/Φ 
2.2.1/31.3.2010 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 
463/τ.Β΄/19.04.2010).

7. Του Π.Δ. 219/1997 (ΦΕΚ 168/τ.Α΄/27.8.1997) «Σύσταση 
Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτ/
δρόμων» όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του 
με τα Π.Δ. 150/2005 (ΦΕΚ 211/τ.Α΄/22.8.2005) και 12/2011 
(ΦΕΚ26/τ.Α΄/22.2.2011).
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8. Του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 
2234/τ.Β΄/7.10.2009) απόφασης του Πρωθυπουργού για 
την αλλαγή τίτλου Υπουργείων.

9. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

11. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών».

12. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Της αριθ. Υ43/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/τ.Β΄/06.07.2012) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. 3518/31−12−2012 από−

φαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ 
με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 
300.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Εκτέλεση ερ−
γασιών βελτίωσης−συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στον 
Αυτ/μο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι, 
στο παράπλευρο δίκτυο Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλο−
νίκη και στην Περιφερειακή Οδό Βόλου», και η διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας αυτού.

2. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. 3517/31−12−2012 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ 
με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 
600.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Εκτέλεση 
εργασιών σήμανσης−ασφάλειας στον Αυτοκινητόδρο−
μο ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι, στο 
παράπλευρο δίκτυο Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη 
και στην Περιφερειακή Οδό Βόλου» και η διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας αυτού.

3. Την με αρ. πρωτ ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. 3515/31−12−2012 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ 
με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 
750.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες 
συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στους παρά−
πλευρους δρόμους (S.R) του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμή−
μα Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη» και η διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας αυτού.

4. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. 3514/31−12−2012 και 
ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. 315/28−1−2013 Αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ περί διάθεσης ποσού 
1.100.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες 
συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων αρτηρίας Αυτ/
μου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι» και 
τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας αυτού.

5. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. 3516/31−12−2012 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ 
με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 
150.000,00 € για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός ρείθρων και ερεισμά−
των από φερτές ύλες, αποκατάσταση της πλευρικής 
απορροής και συντήρηση πρασίνου στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ 
στο τμήμα Κλειδί−Θεσσαλονίκη−Εύζωνοι και στο παρά−
πλευρο δίκτυο Πυργετός−Κατερίνη−Θεσσαλονίκη» και η 
διενέργεια διαγωνισμού με «ανοικτή διαδικασία».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 180 του 
Ν.3669/2008, Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Εκτέλε−
σης Έργων Συντήρησης Κ. Μακεδονίας της ΕΥΔΕ Συ−
ντήρησης Αυτοκινητοδρόμων και Προϊσταμένη Αρχή την 
ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, για την εκτέλεση 
των ως άνω έργων και της Σύμβασης Παροχής Υπη−
ρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

 F
Αριθ. 1260 (3)
Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ανάθεσης ενέρ−

γειας τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του ΠΑΑ 
2007−2013 από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του 
ΠΑΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 νια τη στήριξη της Αγρο−

τικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2. Τον Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013" (ΦΕΚ Α 267/3.12.2007), ειδικά τα άρθρα 
19, 35 και επόμενα,

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄3/14−01−
2002) σχετικά με την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας − Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων 
πόρων, ειδικά το άρθρο 1 αυτού,

4. Την υπ’ αριθμ. 51540/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/26.11.2010 (ΦΕΚ 
1856/26−11−10) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την 
οποία γίνεται καθορισμός των στοιχείων των προγραμ−
μάτων τεχνικής υποστήριξης, της εφαρμογής και της 
διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους, μέρος Α΄.

5. Την υπ' αριθμ. 20986/ΕΥΣΣΑΑΠ 1103/4−05−2012 από−
φαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.

6. Το αίτημα με αρ. πρωτ. 15978/15.02.2013 του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ για την ανάθεση του έργου.

7. Την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του έργου από τον 
Οργανισμό Πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, αποφασίζει:

Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έρ−
γου με τίτλο: «Ορθή καταγραφή των επιλέξιμων εκτά−
σεων βοσκοτόπων», συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του 
Μέτρου 511 της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της 
ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στον ΟΠΕΚΕΠΕ/Δ/νση Διοικητικής 
και Οικονομικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης του έργου 
στο ΠΔΕ.
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Υποχρεώσεις του Φορέα
στον οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ) αναλαμβάνει στο πλαίσιο της μεταβίβασης αρ−
μοδιότητας ανάθεσης για την Πράξη της παρούσας να 
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Μεριμνά για την έκδοση και καταχώριση του τεχνι−
κού δελτίου της πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα

2. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απαιτούμενη πλη−
ροφόρηση και στοιχεία για την εγγραφή στο ΠΔΕ της 
προς χρηματοδότηση πράξης.

3. Προβαίνει στην πρόσκληση για την επιλογή ανα−
δόχου, στην ανάθεση και στην εκτέλεση της εν λόγω 
Πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το κα−
θεστώς του εν λόγω φορέα, βάσει και των προβλεπο−
μένων στην απόφαση με αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 
Β΄1856/26.11.2010).

4. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της Πράξης 
του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχει οριστεί (φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο)

5. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγχρηματοδο−
τούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής της.

6. Έχει την ευθύνη νια την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ολοκλη−
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
που αφορούν τη συγκεκριμένη πράξη

7. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν 
κάθε πληροφορία που ζητείται

8. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, ελέγχους 
και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητι−
κούς ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν 
όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
ο κατά τα δέοντα τρόπος άσκησης των καθηκόντων 
που του έχουν ανατεθεί

9. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
της πράξης που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. υποχρεούται 
να διενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη, που αφορά την 
εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την 
έκδοση της συναφούς απόφασης ένταξης, όπως επίσης 
αναλαμβάνει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και 
συνεργασία με λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, προκει−
μένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση 
της Πράξης, η αρμοδιότητα εκτέλεσης της οποίας με−
ταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   
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