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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) της σειράς
προτεραιότητας των δικαιούχων, δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα
με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου του τρίτου
μέρους της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη
των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021
(Α’ 156).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1370/15.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της
Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης
της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 2860).

Αρ. Φύλλου 4579

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/858/οικ.18795
(1)
Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) της σειράς
προτεραιότητας των δικαιούχων, δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα
με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου του τρίτου
μέρους της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4824/2021 (Α’ 156).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εικοστού άρθρου του τρίτου μέρους της από
13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156),
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β. της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218).
2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τη σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής των
δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με
τις διατάξεις του εικοστού άρθρου του τρίτου μέρους
της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία
και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4824/2021 (Α’ 156), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Φορείς Υποδοχής - Δικαιούχοι διορισμού Έκταση εφαρμογής
Καθορίζουμε ως δικαιούχους διορισμού στο Δημόσιο,
τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 άρθρου 2
του ν. 4765/2021, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β’
του ν. 3429/2005, τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
(ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός
ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
ή σε ένα τέκνο τους.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος
θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου
επιθυμεί να διοριστεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται,
υπεύθυνα, ο τόπος του συμβάντος.
Η κατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από
τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή
του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερομηνία διορισμού.
β. Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος διορισμού, υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών,
δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα
υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση
του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των
διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για
διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος
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στη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 της
παρούσας.
γ. Τους τίτλους σπουδών του.
δ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία
να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ στο χρονικό
διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω βεβαιωμένο με πιστοποιητικό
από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ,
με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον
τραυματισμό. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται
δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
ε. Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος διορισμού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο
βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον τραυματία.
στ. Το σύμφωνο συμβίωσης.
Άρθρο 3
Σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων
Στην περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν
σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 μεταβιβάζουν το δικαίωμα διορισμού
τους, προηγούνται κατά σειρά:
α) ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης,
β) ένα από τα τέκνα τους, μεταξύ των οποίων προηγείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.
Άρθρο 4
Υποβολή αιτήσεων
1. Οι δικαιούχοι διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών, με συστημένη επιστολή την αίτηση για
διορισμό τους, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά
και τα τυπικά τους προσόντα, ο νομός σε υπηρεσία του
οποίου επιθυμούν να διοριστούν καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο
Εσωτερικών, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων
σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με
τα τυπικά προσόντα των αιτούντων. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις,
τον οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από
το Υπουργείο Εσωτερικών, υποβάλλουν δήλωση στην
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οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης
για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθενται
για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με
τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η
διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση,
προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό
τέκνων και του εγγάμου έναντι του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του
μεγαλύτερου σε ηλικία.
2. Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
εισαγωγής για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας
για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων του αιτούντος.
3. Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και
των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται
από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή
κανονισμό του οικείου φορέα.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 2004
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1370/15.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της
Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης
της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας
2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 2860).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
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το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
γ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003,
(ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ.
791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
και ειδικότερα το άρθρο 55.
δ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών
δεδομένων για τις Πράξεις.
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1243/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα
και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014
της Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει
να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ.
ζ. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπό στοιχεία C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
η. Της υπό στοιχεία 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για
την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
θ. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής,
2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό
της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και
Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης
διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.
ι. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής,
2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
ια. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης
και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία
εμβλήματος της Ένωσης.
2. Τις εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
β. Του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου 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) και ειδικότερα το
άρθρο 69 αυτού.
γ. Του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 182).
δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση
λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
στ. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
ζ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
η. Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
θ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
ι. Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής
απόφασης«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).
ια. Της υπ’ αρ. 6310/09.09.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).
ιβ. Της υπ’ αρ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής
απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αρ. 341509/26.11.2008 (Β’ 2437)» (Β’ 3501).
ιγ. Της υπ’ αρ. 1125/07.05.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους
και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.11 - “Μέτρα για
τη δημόσια υγεία”, (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 55, της
Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, “Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
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καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 1892).
ιδ. Της υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα
με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014» (Β’ 309).
ιε. Της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων”»
(Β’ 5968).
ιστ. Της υπ’ αρ. 1394/18.06.2020 απόφασης έγκρισης
των κριτηρίων επιλογής πράξεων από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
ιζ. Της υπ’ αρ. 1177/01.08.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 3163).
ιη. Της υπ’ αρ. 58437/25.05.2021 σύμφωνης γνώμης
της ΕΥΚΕ.
ιθ. Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1167/2015 απόφασης της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της
αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται
για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των
υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές»
(Β’ 1808).
3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και την άμεση
ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των
επιπτώσεων της έξαρσης της COVID- 19 στον τομέα των
υδατοκαλλιεργειών.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παρ. 3 του άρθρου 14 «Διαδικασία
Παρακολούθησης, Πιστοποίησης και Πληρωμής Πράξεων» της υπ’ αρ. 1370/15.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για
τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης
της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020» (Β’ 2860), ως ακολούθως:
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«3. Εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται στην απόφαση ένταξης και
Χρηματοδότησης Πράξεων, ο Δικαιούχος υποβάλλει ένα
τελικό αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης - Πληρωμής
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), συνοδευόμενο με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 16 της παρούσας.
Το αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης-Πληρωμής
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε
αυτό, συνεπώς θα εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με
τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

60877

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».
Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αρ. 1370/
15.06.2021 (Β’ 2860) απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02045790410210008*

