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Αρ. Φύλλου 2105

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τροποποίηση της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016
(Β΄ 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη
Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. 29715/2410
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016
(Β΄ 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

2

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από
την πλημμύρα της 25ης Ιουνίου 2016 σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3

Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για
την «Ανάθεση υπηρεσιών τήρησης, ταμειακής
διαχείρισης και χρηματοδότησης του Ειδικού
Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)», για τέσσερα Οικονομικά
έτη: Οικονομικό έτος 2019 (από 16/10/2018 –
15/10/2019), Οικονομικό έτος 2020 (από
16/10/2019 – 15/10/2020), Οικονομικό έτος 2021
(από 16/10/2020 – 15/10/2021), Οικονομικό έτος
2022 (από 16/10/2021 – 15/10/2022).

4

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από
την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988
(ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)».

5

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ
2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με
θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων
και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και
επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28
παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του
ν. 4389/2016 (Α ’94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθ. 101 του
ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις » (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98 ).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18
του ν. 4529/2018 (Α΄ 56).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως αυτή ισχύει
έως σήμερα.
7. Τη γνώμη του φορέα, όπως διατυπώθηκε στην
αριθμ. 426 απόφαση της 23ης/24.5.2018 Συνεδρίασης
του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. (ΑΔΑ: ΩΥ5Α465ΧΠΙ-53Μ).
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α.,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 29734/305 /29.05.2018 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο της αριθμ.
58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) απόφασης ως εξής:
Από δημοσιεύσεως της παρούσας στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) διαβιβάζονται από
τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όλες
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.
Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 58039/3275/28.12.2016
(Β΄ 4504) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΧΠ.0001386 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1170
(2)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από
την πλημμύρα της 25ης Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του
ν. 2459/97 (A΄ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (A΄ 25)
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84 του
ν. 4313/14 (A΄ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78, 79 και 80 του
ν. 4270/2014 (A΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (A΄ 129) και ισχύει.
4. Tις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3,
και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
5. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ.
70/2015 (A΄ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016
(A΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
γ) Το π.δ. 73/2015 (A΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
δ) Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (A΄
194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Την αριθμ. Υ197/16-11-2016 (3722/B’/17-11-2016)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. Υ226/27-12-2016 (4233/Β΄/28-12-2016) και Υ12/
14-03-2018 (978/Β΄/19-03-2018) Αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
8. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του
ν. 4038/2012 (A΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
11. Την υπ΄ αριθμ. 20725/Β.979/10-05-2011 (1207/
B’/14-06-2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000811ΕΞ2017/
24-05-2017 (1927/Β΄/2-6-2017) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
12. Tην αριθμ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την
υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».
13. α) Την παράγραφο 2β του αρ. 107 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012)
σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που
προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό της ΕΕ αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) τον Κανονισμό αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
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ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την
εσωτερική αγορά, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 και του Κανονισμού
702/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα
αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα,
καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».
14. Την αριθμ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (985/Β΄/
30-03-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 17/Α/
18-2-1997)».
15. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3946/Α325/16-09-2016 (3082/
Β΄/27-09-2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης –
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών –
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία οριοθετούνται μεταξύ άλλων και περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που
επλήγησαν από την πλημμύρα της 25ης Ιουνίου 2016.
16. Την αριθμ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
17. Τα αριθμ. πρωτ. 34433/3456/18-01-2017 και
310384/1815/13-12-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα της 25ης Ιουνίου 2016.
19. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας,
προκαλείται δαπάνη ύψους 215.500,00 ευρώ περίπου, σε
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ.
ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας). Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 154.000,00
ευρώ περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού
της ΕΕ αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και το υπόλοιπο αυτής ύψους 61.500,00 ευρώ
περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ
αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 25ης
Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
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Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες
έχουν οριοθετηθεί με την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3946/Α325/
16-09-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών –
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανικές
και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, άλλες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την
αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από
τις πλημμύρες.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Οι χρηματικές ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 651/2014 και
702/2014, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες
προϋποθέσεις.
4. Η επιχορήγηση πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα
με το άρθρο 50 παρ. 3 του Κανονισμού 651/2014. Ειδικά
στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, η ενίσχυσης
καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών, από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4
του Κανονισμού 702/2014.
5. Σε περίπτωση που η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση
λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού 651/2014, η αρμόδια
Υπηρεσία δημοσιεύει, όπως προβλέπεται στην υποπαρ.
Β11 του ν. 4152/2013, τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο Παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις κρατικές ενισχύσεις, για λόγους διαφάνειας, το
αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής.
6. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από
προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η
οποία καθορίζει με σχετικό έγγραφό της προς την Περιφερειακή Ενότητα το χρόνο έναρξης συλλογής των
δικαιολογητικών:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία
αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η
ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και
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άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης
εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.
β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.
γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί
σε αυτήν σχετική αίτηση.
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων
(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.
ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη
Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30
ημερών, περί μη πτώχευσης.
ζ) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.
η) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η.
θ) Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. θ της αριθμ. 20725/
Β.979/10-05-2011 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει,
και εξειδικεύονται από την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία τηρεί όλα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Τεύχος Β’ 2105/08.06.2018

Αριθμ. 1572/77767
(3)
Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για
την «Ανάθεση υπηρεσιών τήρησης, ταμειακής διαχείρισης και χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)», για τέσσερα Οικονομικά
έτη: Οικονομικό έτος 2019 (από 16/10/2018 –
15/10/2019), Οικονομικό έτος 2020 (από
16/10/2019 – 15/10/2020), Οικονομικό έτος 2021
(από 16/10/2020 – 15/10/2021), Οικονομικό έτος
2022 (από 16/10/2021 – 15/10/2022).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/22-05-2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
2. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
3. Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/2017) «Οργανισμός
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Της Οδηγίας 2014/24/EK (E.E. L 94/28-03-2016) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/EK (EL 94), όπως διορθώθηκε (E.E. L 135/
24-05-2016).
5. Του κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της
28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και
2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV
(EE L74/15-03-2008).
6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 (EE L3/06-01-2016)
για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.
7. Του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/2015) «Κωδικοποίηση
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
8. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
9. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α΄/2017), «Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
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11. Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄/1993) «Πνευματική
Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
12. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
14. Του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α'/2005) «Μέτρα για
τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων
του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ. 82/1996
(ΦΕΚ Α΄66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ 20977/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1673) σχετικά με
τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»,
καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ
Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
Εξωχώριες Εταιρείες».
15. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/2010) «Καταχώριση
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
16. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».
17. Το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων Συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε κατ΄ άρθρα με το ν. 4055/2012
(ΦΕΚ 51/Α΄/2012) και ισχύει.
18. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση
ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 238 του ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).
19. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 266/Α΄/2011)
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
20. Του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/2013) «Κύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
21. Του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις».
22. Του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/2013) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» και ειδικότερα την παράγραφο Ζ΄, του άρθρου 1 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/2007 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
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23. Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄/2014)
και λοιπές ρυθμίσεις» (άρθρα 1 και 3).
24. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
25. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στιςΟδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
26. Του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄/2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης
και εργασιακές ρυθμίσεις,Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
27. Του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Β. Τις διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
1. ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ.
1271/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Σεπτεμβρίου 2013
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού- πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο
208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθμ. 1306/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98,
(ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ)
αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79,
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’αριθμ. 1234/2007 του
Συμβουλίου.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17

22680

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και
την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου
και των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθμ.
1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
εφαρμογή τους κατά το έτος 2014.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά
με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 1605/2002
του Συμβουλίου.
9. Τους αντίστοιχους Εκτελεστικούς Κανονισμούς και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Γ. Διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό Πληρωμής:
1. Τη Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που κυρώθηκε με τον ν. 945/1979.
2. Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του ν. 992/1979
«Για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών για την
εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
3. Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/A΄1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/A΄/1999),
το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/A΄/2001) «Εθνικό
Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας»
και το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/A΄/2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
4. Το άρθρο 29, παρ. 1, του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/
A΄/2003) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».
5. Το ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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6. Το ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2008) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 62 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/2014)
με θέμα Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012)
στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(ΦΕΚ 297/Α΄/2005) και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 99833/01-08-1980 (ΦΕΚ 803/Β΄/1980),
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και
άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά ΕΚ «Περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. 271562/01-08-2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002)
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως
Οργανισμού Πληρωμών».
10. Την αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007)
απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών, «Έγκριση
του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ.
με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π).
11. Την αριθμ. 132537/28/4/2011 (ΦΕΚ 684/Β΄/2011)
απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιώντου
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού».
12. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα ΕΓΤΑΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Οι ανωτέρω διατάξεις δύναται να τροποποιούνται και
να ισχύουν ανάλογα με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό
Θεσμικό πλαίσιο. Οποιoδήποτε νέο Θεσμικό πλαίσιο
προκύψει σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, είναι δεσμευτικό για τον ανάδοχο.
Δ. Τις αποφάσεις:
1. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β΄/1317/2012)
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
2. Την αριθμ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5)
Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
3. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015),
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
4. Την αριθμ. 1191/2017 (ΦΕΚ 969/ Β΄/22.03.2017) απόφαση με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης
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της κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3, του άρθρου 350
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄)».
5. Την αριθμ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/
23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
6. Την αριθμ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ /1924/
Β΄/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Ε. Τα έγγραφα:
1. Το αριθμ. 55/6536/12-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2019, 2020,
2021 και 2022, ποσού 132.000.000,00 € (33.000.000,00 €
για έκαστο οικονομικό έτος), προκειμένου το Υπουργείο
να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες προκήρυξης
Διαγωνισμού, για την ανάδειξη Τραπεζικού Ιδρύματος το
οποίο θα αναλάβει την τήρηση, ταμειακή διαχείριση και
χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).
2. Την αριθμ. 2/3978/ΔΠΓΚ/16-03-2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού ύψους
132.000.000,00 € για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, σε
βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2112 του Ε.Φ. 29/110 του
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Το αριθμ. 31464/16-04-2018 έγγραφο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με το οποίο μας ζητείται η προκήρυξη
Διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα αναλάβει την τήρηση, ταμειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση σε τετραετή διάρκεια, του
Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), που τηρείται από το διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και με το οποίο μας προτείνουν τα άτομα που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή
αξιολόγησης των προσφορών και των δικαιολογητικών
που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό.
Ως χρηματοδότηση ορίζεται η εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των δαπανών που συγκεντρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμής.
Συνολικό
ποσό
χρηματοδότησης
ύψους
#2.300.000.000,00# Ευρώ περίπου για έκαστο οικονομικό έτος με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10%. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του καθεστώτος παρέμβασης
από τη χώρα μας, το επιπλέον ποσό της χρηματοδότησης θα καλυφθεί από την ανωτέρω επέκταση, με την
υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
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Η χρηματοδότηση είναι κυλιόμενη και περιλαμβάνει
εισροές – εκροές (δηλαδή πληρωμές στους δικαιούχους
και προκαταβολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
4. Το αριθμ. 849/49455/30-03-2018 έγγραφο με το
οποίο ζητήσαμε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), να μας γνωρίσουν τα ονόματα
δύο (2) υπαλλήλων, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και των δικαιολογητικών.
5. Το αριθμ. 848/49452/30-03-2018 έγγραφο με το
οποίο ζητήσαμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
να μας γνωρίσουν τα ονόματα δύο (2) υπαλλήλων, ενός
τακτικού και ενός αναπληρωματικού, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών
και των δικαιολογητικών.
6. Το αριθμ. 754/16-04-2018 έγγραφο του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με το οποίο μας προτείνουν τα άτομα που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και των δικαιολογητικών, που
θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό.
7. Το από 20-04-2018 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο μας προτείνουν τα άτομα που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και των δικαιολογητικών, που
θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό.
8. Το γεγονός ότι η αριθμ. 6169/Χ.Δ./2014 Σύμβαση,
για την τήρηση, την ταμειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) λήγει στις 15-10-2018.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη από την κάλυψη υποχρεώσεων έναντι
του Τραπεζικού Ιδρύματος, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (καταβολή προμήθειας
και τόκων, λοιπές επιβαρύνσεις κ.λπ.), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάδειξη Τραπεζικού Ιδρύματος το οποίο θα αναλάβει την
τήρηση, την ταμειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), από 16-10-2018 και με το οποίο θα
υπογραφούν οι ακόλουθες Συμβάσεις:
• Σύμβαση ύψους 2.300.000.000,00 € για την τήρηση,
ταμειακή διαχείριση και χρηματοδότηση (ανοικτή πίστωση) του «Λογαριασμού δαπανών Κοινοτικών Ενισχύσεων» του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τετραετής. Η χρηματοδότηση θα ανανεώνεται κάθε έτος με υπογραφή πρόσθετης πράξης, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
• Σύμβαση εφόσον απαιτηθεί, για την τήρηση ταμειακή διαχείριση και χρηματοδότηση (ανοικτή πίστωση)
του «Λογαριασμού δαπανών συγκέντρωσης Γεωργικών
Προϊόντων» του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.. Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται τετραετής.
• Η χρηματοδότηση θα ανανεώνεται κάθε έτος με
υπογραφή πρόσθετης πράξης με τους αυτούς όρους
και προϋποθέσεις.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την τήρηση, ταμειακή
διαχείριση και χρηματοδότηση του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., θα καλυ-
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φθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΚΑΕ 2112 Ε. Φορέας
29/110 «Κάλυψη Ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.».
Οι ανωτέρω Συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται
ώστε να περιλαμβάνουν προσθήκες, παραλήψεις, υποκαταστάσεις, μέθοδο εκτέλεσης υπηρεσίας κ.λπ.
Πέραν των προμηθειών που θα συμφωνηθούν με τις
παραπάνω Συμβάσεις καμία άλλη προμήθεια δεν θα εισπράττεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα.
Όλοι οι λογαριασμοί του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., οι οποίοι θα
τηρούνται στο Τραπεζικό Ίδρυμα, θα είναι έντοκοι
και οι προκύπτοντες τόκοι θα αποτελούν έσοδα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
ή των εγκεκριμένων προγραμμάτων που αποδίδονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Η διενέργεια του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί από τη μόνιμη Επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού
και Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
2983/104824/05-10-2017 (ΑΔΑ: 638Δ4653ΠΓ-ΘΨ0)
απόφαση της ανωτέρω Διεύθυνσης.
3. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, με την οποία καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της παρούσας
καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Οι αποφάσεις έγκρισης Τεχνικών Προσφορών και Δικαιολογητικών και Αποδοχής του πρακτικού εξέτασης
των Οικονομικών Προσφορών και των Δικαιολογητικών
που θα υποβληθούν από τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υπογράφονται από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Περίληψη της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, – τα έξοδα
της οποίας βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση – και στον
ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://
www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://
www.eprocurement.gr και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): www.minagric.gr
στη διαδρομή: http://www.minagric.gr/index.php/el/
theministry-2/proclamations- contests.
5. Συγκροτούμε Επιτροπή αξιολόγησης των Προσφορών και των Δικαιολογητικών που θα υποβληθούν στο
Διαγωνισμό, από τους παρακάτω υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπουρντάς Χριστόδουλος, Πρόεδρος, Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Ζαπαντιώτη Κωνσταντίνα, Διεύθυνση Διοικητικής
και Οικονομικής Υποστήριξης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3. Γαβουνέλης Αντώνιος, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών.
4. Νάτσος Ευθύμιος, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, ΓΔΟΥ, Υπουργείο Οικονομικών.
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5. Αντύπα Γεωργία, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βιτουλαδίτης Αλέξανδρος, Αν. Πρόεδρος, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Σαρίνα Ευδοκία, Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3. Κουράφαλος Άγγελος, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών.
4. Παππάς Βασίλειος, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, ΓΔΟΥ, Υπουργείο Οικονομικών.
5. Σιώκη Ανθή, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
6. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί με
κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 1104
(4)
Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την
ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ
ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και
Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύουν.
β) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες
χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ»,
γ) της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1157/2002 (Β΄ 718)«Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ»,
δ) της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1063/2008 (Β΄ 633) «Απαγόρευση
εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των
οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από
την ημερομηνία χορήγησής της»,
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ε) της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/2015 (Β΄ 497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων
τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.»,
στ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της
παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των
υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,
ζ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την με αριθμ.39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017)
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
5. Την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ κατά την συνεδρίασή της την 11-9-2017.
6. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για την
υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φ.Η.Μ. που δεν
έχουν δυνατότητα έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
σε ευρώ (πίνακας Α), καθώς και αυτών η διάθεση των οποίων έχει απαγορευτεί από 1-10-2008 (πίνακας Β), προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του
υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική
διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από αυτό.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
ΠΟΛ. 1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φ.Η.Μ. που έλαβαν άδεια καταλληλότητας
με βάση την Α.Υ.Ο. Σ. 1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)», όπως ισχύει, ως
ακολούθως:
1. Στο πρώτο εδάφιο της προτελευταίας παραγράφου
της ενότητας Α η λέξη «εκπρόθεσμη» διαγράφεται και η
ημερομηνία «28-2-2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «29-6-2018».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της προτελευταίας παραγράφου της ενότητας Α η ημερομηνία «1-3-2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30-6-2018» και η φράση «τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού»
αντικαθίσταται με τη φράση «τυχόν έκδοση στοιχείων
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λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. της υπόψη κατηγορίας
που εμφανίζεται ως ενεργός».
3. Στη δεύτερη παράγραφο της ενότητας Β η φράση
«Η απόσυρση από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι την 31-5-2018.» αντικαθίσταται με τη φράση «Η απόσυρση από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
15-6-2018, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης
244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293, των οποίων η απόσυρση από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
την 31-7-2018». Ομοίως, στο πρώτο εδάφιο της τρίτης παραγράφου της ενότητας Β η φράση «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την
31-5-2018, την παύση αυτών.» αντικαθίσταται με τη φράση
«Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ υποχρεούνται να
δηλώσουν μέχρι την 15-6-2018 την παύση αυτών, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης 244, 245, 246, 272,
284, 285 και 293, οι κάτοχοι των οποίων υποχρεούνται να
δηλώσουν μέχρι την 31-7-2018 την παύση αυτών».
4. Στην τελευταία παράγραφο της ενότητας Β η φράση
«Από την 1-6-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της
υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis
συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των
διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 54 του ν. 4174/2013.» αντικαθίσταται με τη φράση «Από την 16-6-2018 για τους ΦΗΜ του πίνακα Β και
από την 1-8-2018 για τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης
244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293 του ίδιου πίνακα,
τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ
των υπόψη κατηγοριών που εμφανίζεται ως ενεργός
στο υποσύστημα taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη
αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 31 Μαΐου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065
ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας
και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο
28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5,
του ν. 4389/2016 (Α '94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
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και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
και κυρίως του άρθρου 28 παράγραφος 1 σε συνδυασμό
με το άρθρο 38 παράγραφος 5 αυτού,
β) του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (Β΄ 968 και 1238) του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12.12.2016 (Β΄ 4009)
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α
1147691ΕΞ2014/06.11.2014 (Β΄3017) Κατανομή των
οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον
Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει,
γ) 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
δ) Την αριθμ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
ε) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄
372) του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1036727 ΕΞ
2018/06.03.2018 έγγραφο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με
το οποίο ζητήθηκε η γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης επ΄ αυτού, η οποία δεν έχει υποβληθεί
μέσα στην προθεσμία του ενός (1) μηνός που τάσσεται
προς τούτο από το νόμο (άρθρο 28 παράγραφος 1 του
ν. 4389/2016 (Α΄94) και κατόπιν αυτού η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν, σύμφωνα με το
άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2690/1999 (Α΄45).
5. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυ-
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πώθηκε στην από 17.05.2018 συνεδρίασή του, επί της
παρούσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 9, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 28
του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την αριθμ. πρωτ.
24/18.05.2018 βεβαίωση του Προέδρου του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
6. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ
Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με
θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της
διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των
υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38,
παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α΄94) και κατάταξης
σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065
ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας
ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με
το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5,
του ν. 4389/2016 (Α΄94) και κατάταξης σε Περιγράμματα
Θέσεων Εργασίας», ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 7 της προαναφερθείσας απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 «υπάλληλοι» έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης:
α. κατά της δυσμενούς πράξης του αρμόδιου οργάνου
της παραγράφου 11 του άρθρου 6,
β. κατά των εντύπων ελέγχου καταλληλότητας και
επάρκειας στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος κρίθηκε ότι δεν είναι κατάλληλος και επαρκής για τη θέση
ευθύνης που κατέχει κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6,
γ. κατά των εντύπων ελέγχου καταλληλότητας και
επάρκειας στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατετάγη
σε περίγραμμα θέσης εργασίας που αντιστοιχεί σε καθήκοντα διαφορετικά από αυτά που ασκούσε κατά τον
χρόνο ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας συνεπεία
αρνητικής αξιολόγησης (ΟΧΙ) του σε περισσότερο από
το 25% του συνόλου των απαιτούμενων ικανοτήτων ως
προς το περίγραμμα θέσης που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που ασκούσε,
δ. κατά του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας και
επάρκειας στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατετάγη
σε περίγραμμα θέσης εργασίας που αντιστοιχεί σε καθήκοντα διαφορετικά ή λιγότερο πολύπλοκα από αυτά
που ασκούσε κατά τον χρόνο ελέγχου καταλληλότητας
και επάρκειας στις λοιπές περιπτώσεις πλην της ως άνω
περίπτωσης γ,
ε. κατά του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας και
επάρκειας στην περίπτωση που ο υπάλληλος έλαβε αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ) τουλάχιστον σε τρεις (3) από τις
απαιτούμενες ικανότητες.
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2. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και
Επάρκειας, η οποία συστήνεται με την παρούσα απόφαση.
3. α. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται από τα μέλη (υπηρεσιακά και αιρετά) του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου, τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται
της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ή στις λοιπές περιπτώσεις τον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος προεδρεύει. Αναπληρωτές ορίζονται: αα) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ββ) των
Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών
Υπηρεσιών, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Γενικού Χημείου του
Κράτους, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
και γγ) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,
ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης. Η τυχόν συμμετοχή του Προέδρου ή μέλους
της Επιτροπής ως αξιολογητή στη διαδικασία ελέγχου
καταλληλότητας και επάρκειας ενιστάμενου αποτελεί
κώλυμα συμμετοχής του κατά τη συζήτηση της ένστασής
του. Στην περίπτωση αυτή συντρέχει λόγος εξαίρεσης
του μέλους σύμφωνα με το αρ. 7 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και στη συζήτηση της συγκεκριμένης ένστασης συμμετέχει ο Αναπληρωτής του.
β. Σε περίπτωση εξέτασης ενστάσεων Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων, η Επιτροπή συγκροτείται από τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρο, τον Τομεακό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τον Γενικό
(Διοικητικό) Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ως μέλη.
Ως Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής και αναπληρωτής αυτού ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών,
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΣΕ με βαθμό τουλάχιστον
Γ’ της Α.Α.Δ.Ε.
4. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία που υπηρετεί
ο υπάλληλος. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία
υποβάλλεται η ένσταση μεριμνά για την ενυπόγραφη
κοινοποίησή της σε όλους τους διενεργήσαντες τον έλεγχο, οι οποίοι υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από τη λήψη της ένστασης να συντάξουν είτε
ατομικά ο καθένας, είτε όλοι μαζί εν συνόλω, ειδικό σημείωμα, στο οποίο να διατυπώνονται οι απόψεις τους επί
των ισχυρισμών του υπαλλήλου και να το αποστείλουν
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, συνοδευόμενο από την υποβληθείσα ένσταση. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού αποστέλλονται από τους αρμόδιους κάθε φορά για την κοινοποίηση
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της ένστασης, τα αποδεικτικά κοινοποίησής της στους
διενεργήσαντες τον έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας. Τα ειδικά σημειώματα, μαζί με την ένσταση και
όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται από
τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην
Ειδική Επιτροπή.
5. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό και το
βάσιμο της ένστασης. Η Ειδική Επιτροπή δικαιούται να
ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει
απαραίτητες από τους αρμόδιους να διενεργήσουν τον
έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας ή τον υποκείμενο
σε έλεγχο υπάλληλο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των εκατέρωθεν ισχυρισμών που έχουν ληφθεί
υπόψη για την κρίση.
6. α. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπάλληλος καλείται να εκθέσει εγγράφως
τις απόψεις του ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.
β. Εάν δεν επικυρωθεί η κρίση του Οργάνου, περί
αδυναμίας ένταξης του υπαλλήλου σε κάποιο Π.Θ.Ε. της
συγκεκριμένης Οργανικής Μονάδας, η Ειδική Επιτροπή αποφαίνεται επ΄ αυτού, συντάσσει ειδικό έγγραφο
προς διόρθωση του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας
και επάρκειας, το οποίο προσαρτάται σε αυτό, ως αναπόσπαστο μέρος του και το οποίο υπογράφεται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής και το διαβιβάζει, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στον εκδώσαντα τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης προκειμένου
να μεριμνήσει για την έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης, ανακαλουμένης της προγενέστερης αυτής, εντός
προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, για την ενυπόγραφη κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο
και τη διαβίβαση των πρωτοτύπων στη Δ.Δ.Α.Δ.
γ. Εάν επικυρωθεί η κρίση του Οργάνου, περί αδυναμίας ένταξης του υπαλλήλου σε κάποιο Π.Θ.Ε. της συγκεκριμένης Οργανικής Μονάδας, η Ειδική Επιτροπή οφείλει
να διερευνήσει τη δυνατότητα μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., αφού λάβει υπόψη
τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ.Δ.Α.Δ. αναφορικά
με τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
δ. Εφόσον κριθεί από την Ειδική Επιτροπή ότι υπάρχει
άλλο Π.Θ.Ε. σε άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. στο οποίο ο
υπάλληλος μπορεί να ενταχθεί, εισηγείται στον Διοικητή
την κατάταξη του υπαλλήλου στο συγκεκριμένο Π.Θ.Ε..
Εφόσον ο Διοικητής συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής εκδίδεται απόφασή του για την κατάταξη του
υπαλλήλου σε αυτό, άλλως αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την υπόθεση στην εν λόγω Επιτροπή για νέα κρίση.
ε. Εφόσον κριθεί από την Ειδική Επιτροπή ότι δεν
υπάρχει κατάλληλο Π.Θ.Ε. σε άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.
στο οποίο ο υπάλληλος μπορεί να ενταχθεί, εισηγείται
στον Διοικητή τη μεταφορά του υπαλλήλου από την
Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 ν. 4389/2016
(Α΄ 94). Εφόσον ο Διοικητής συμφωνεί με την εισήγηση της
Επιτροπής εκδίδεται απόφασή του για την μεταφορά του
υπαλλήλου από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), άλλως αναπέμπει με ειδική αιτιολογία
την υπόθεση στην Ειδική Επιτροπή για νέα κρίση.
7. Στις περιπτώσεις β, γ και ε της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, η Ειδική Επιτροπή δύναται, είτε να
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επικυρώσει την κρίση των διενεργησάντων τον έλεγχο
καταλληλότητας και επάρκειας, είτε όχι, συντάσσοντας
ειδικό έγγραφο, το οποίο προσαρτάται, στο έντυπο ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας ως αναπόσπαστο μέρος του και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής. Εάν δεν την επικυρώσει, στις περιπτώσεις β
και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διαβιβάζει το ειδικό έγγραφο, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Ανθρωπίνου Δυναμικού, στον εκδώσαντα τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης προκειμένου να μεριμνήσει για
την έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης, ανακαλουμένης
της προγενέστερης αυτής, εντός προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων ημερών, για την ενυπόγραφη κοινοποίησή
του στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και τη διαβίβαση
των πρωτοτύπων στη Δ.Δ.Α.Δ.
8. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, η Ειδική Επιτροπή δύναται, είτε να επικυρώσει,
είτε να ακυρώσει το έντυπο ελέγχου καταλληλότητας
και επάρκειας συντάσσοντας ειδικό έγγραφο, το οποίο
προσαρτάται σε αυτό, ως αναπόσπαστο μέρος του και
το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση ακύρωσης, αναπέμπει την υπόθεση
στους αρμόδιους για τη διενέργεια νέου ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας για άλλο Π.Θ.Ε.. Μετά τη
διενέργεια του νέου ελέγχου, ο αρμόδιος για την έκδοση
της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης μεριμνά για την
έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης, ανακαλουμένης
της προγενέστερης αυτής, εντός προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων ημερών, την κοινοποίηση του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας στον ενδιαφερόμενο
υπάλληλο με αποδεικτικό επίδοσης και την διαβίβαση
των πρωτοτύπων στη Δ.Δ.Α.Δ.».
2. Στο άρθρο 8 της προαναφερθείσας απόφασης προστίθενται σε συνέχεια της παραγράφου 4 αυτού, οι παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
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«5. α. Για τις περιπτώσεις β, γ, δ και ε της παραγράφου 1
του άρθρου 7 της παρούσας, η αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών για την άσκηση
ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας, άρχεται από τη δημοσίευση
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ακόμα
και εάν έχει παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον υπάλληλο.
β. Στην περίπτωση μη κοινοποίησης των προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας, η αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10)
εργασίμων ημερών άρχεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο.
6. Οι τυχόν υποβληθείσες, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας,
προσφυγές ή αναφορές που αφορούν τη διαδικασία
ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων
της Α.Α.Δ.Ε. και κατάταξής τους σε περιγράμματα θέσεων
εργασίας, διαβιβάζονται, κατά την προβλεπόμενη στο
άρθρο 7 της παρούσας διαδικασία, εντός προθεσμίας
δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας, από τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού,
προκειμένου να διαβιβαστούν ως ενστάσεις ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας του άρθρου 7 της παρούσας».
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065
ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2018
Ο Διοικητής
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