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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των
επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας του
πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και
ειδικότητα που ανήκουν, για το έτος 2016.

2

Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Αττικής.

3

Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4

2η τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ
3442/Β/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το
έτος 2016».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.845/108/141913/Σ.4020
(1)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των
επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας
του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν, για το έτος 2016.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης

Αρ. Φύλλου 4175

από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
δ. Της υπ’ αριθ. Υ.29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.845/95/138015/Σ.3016/10-10-2016
κοινής απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Καθορισμός του Αριθμού των Επιτρεπομένων
Κατ’ Έτος Ημερών Εκτός Έδρας του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3445).
3. Τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που προέκυψαν μετά την
εξάντληση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας,
όπως αυτό καθορίσθηκε με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, ειδικά για την αντιμετώπιση έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών [επιθεωρήσεις τεχνικού υλικού,
επισκευές αεροσκαφών (Α/Φ) και ελικοπτέρων (Ε/Π),
επισκευές αρμάτων, μεταφορά προσωπικού - πυρομαχικών -καυσίμων, εκκαθάριση ναρκοπεδίων, τηλεοπτική
κάλυψη, ανέρευση Α/Φ-ναυαγίων], για ανάγκες επίβλεψης μελετών και έργων καθώς και για την αντιμετώπιση
έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων και ιδίως για την
αεροπυρόσβεση κατά την πυροσβεστική περίοδο (Μάιος - Οκτώβριος) από την 359 ΜΑΕΔΥ.
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.814/639/931270/Σ. 8025/07-12-2016
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΓΕΣ, την υπ’ αριθμ.
Φ.815.1/2817/16/Σ.3637/07-07-2016 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης του ΓΕΝ, τις με αρ. πρωτ. 8870/7-12-2016, 8871/
7-12-2016, 8872/7-12-2016, 8867/7-12-2016, 8868/
7-12-2016, 8869/7-12-2016 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΓΕΑ, περί ύπαρξης πίστωσης και δέσμευσης
αυτής.
5. Την υπ’ αριθμ. 216/2016 Εισηγητική Έκθεση του
Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.
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6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2016 συνολικού ύψους 161.430,00€
περίπου (ΓΕΣ ΕΦ11-200 ΚΑΕ 0719:200,00€, ΚΑΕ
0721:9.630,00€, ΚΑΕ 0722:4.200,00€, ΓΕΝ ΕΦ 11-300 ΚΑΕ
0716:1.200,00€ και ΓΕΑ: ΕΦ 11-430 ΚΑΕ 0719:2.600,00€,
ΚΑΕ 0721:54.000,00€, ΚΑΕ 0722:81.000,00€ και ΕΦ
11-410 ΚΑΕ 0719:700,00€, ΚΑΕ 0721:3.200,00€, ΚΑΕ
0722:4.700,00€), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού των Ειδικών Φορέων του ΥΠΕΘΑ. Επίσης, προκαλείται δαπάνη στον Π/Υ
του Πεδίου Βολής Κρήτης έτους 2016 Κ.Α. 5105 ύψους
4.191,00€ και στον Π/Υ του ΝΚ/ΔΕΜ/NATO/FORACS ΚΑΕ
4412 ύψους 800,00€, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται η υπέρβαση του ανώτατου ορίου των επιτρεπομένων, κατ' έτος, ημερών εκτός έδρας (Η.Ε.Ε.) του
πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
Μονίμου και με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
(Σ.Ε.Ι.Δ.) για το έτος 2016, ως ακολούθως:
α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1) Μέχρι δεκατέσσερις (14) επιπλέον ημέρες για έναν
(1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικοί/Τηλεπικοινωνιών του Πεδίου Βολής Κρήτης, για κάλυψη έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών συντήρησης και επισκευών στα
πλαίσια εκτέλεσης δοκιμαστικών βολών.
(2) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για τρεις (3)
υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Πεδίου Βολής
Κρήτης, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
μεταφοράς προσωπικού και υλικού, λόγω μη επάρκειας
προσωπικού.
(3) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικοί/Ραντάρ του Πεδίου Βολής Κρήτης για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών επισκευής ραντάρ σε απομακρυσμένες από
το Πεδίο περιοχές.
β. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
(1) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για τέσσερις (4)
υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Ναρκαλιευτών του
Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ)
και για δύο (2) συνολικά υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ
Οδηγών του 784 Τάγματος Μεταφορών (784 ΤΜΕ) για
κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών εκκαθάρισης ναρκοπεδίων.
(2) Μέχρι δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες για τις
εξής κατηγορίες - κλάδους, ειδικότητες: έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών
Σπουδών/ειδικότητας Φωτογραφίας της Τηλεοπτικής
Υπηρεσίας Στρατού (ΤΥΣ), έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας Κινηματογραφίας & Τηλεόρασης/ειδικότητας Κινηματογραφίας
της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας Στρατού (ΤΥΣ) για κάλυψη
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης
δραστηριοτήτων του ΥΠΕΘΑ, οκτώ (8) υπαλλήλων του
κλάδου ΔΕ Οδηγών του Τάγματος ΓΕΣ (Τ/ΓΕΣ), τρεις (3)
υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Λόχου Στρατηγείου/Γ΄ Σώματος Στρατού (ΛΣ/Γ'ΣΣ), δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Οδηγών του 315 Συνεργείου
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Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ), έναν (1) υπάλληλο του
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Οπλουργών του 315 Συνεργείου
Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ), έναν (1) υπάλληλο του
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνιτών Βαρέων
Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Μηχανικού του 315
Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ) για κάλυψη
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών μεταφοράς προσωπικού-πυρομαχικών και λοιπών υλικών, επιθεώρησης
τεχνικού υλικού-οπλισμού, παροχής άμεσης τεχνικής
υποστήριξης σε οχήματα του Σ.Ξ.
γ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(1) Μέχρι δώδεκα (12) επιπλέον ημέρες για έναν (1)
υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/ειδικότητα Ηλεκτρονικού της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) για κάλυψη
αναγκών συντήρησης και επισκευών σε απρογραμμάτιστους υδρογραφικούς πλόες για συνδρομή σε φυσικές
καταστροφές, ανεύρεση Α/Φ μετά από πτώση, άμεση
ανέρευση ναυαγίων μετά από δικαστικά αιτήματα.
(2) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Ναυτικών/Ειδικότητα Κυβερνήτης
Πλωτών Μέσων και για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου
ΤΕ Μηχανικών Η/Ν/Ειδικότητα Μηχανικός Υποστήριξης
για την Υπηρεσία ΝΚ/ΔΕΜ/NATO/FORACS για κάλυψη
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών εκτέλεσης πλόων στα
πλαίσια μετρήσεων FORACS εθνικών και νατοϊκών Μονάδων.
δ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
(1) Μέχρι τριάντα (30) επιπλέον ημέρες για σαράντα
πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους της 359 Μοίρας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (359
ΜΑΕΔΥ) και ειδικότερα: έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ
Μηχανικών/ειδικότητας Μηχανολογίας, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανικών/ειδικότητας Ηλεκτρονικών,
δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Μηχανικών/ειδικότητας
Ηλεκτρολόγων, δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Μηχανικών Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Τεχνικών Μηχανικών, τρεις (3)
υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Εργοδηγών/ειδικότητας Κινητήρων Α/Φ, οκτώ (8) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Εργοδηγών/
ειδικότητας Συνθετών Α/Φ, έναν (1) υπάλληλο κλάδου
ΤΕ Εργοδηγών/ειδικότητας Τ/Η Ηλεκτρονικών, έναν (1)
υπάλληλο κλάδου ΤΕ Εργοδηγών/ειδικότητας Ελασματουργών, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Εργοδηγών/ειδικότητας Αντιδιαβρωτικής Προστασίας, δέκα τρεις (13)
υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας
Συνθετών Α/Φ, δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικών
Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Κινητήρων Α/Φ, τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών Α/Φ, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικών
Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Αντιδιαβρωτικής Προστασίας, έναν
(1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας
Οργάνων Α/Φ, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού/
ειδικότητας Τ-Η και τέσσερις (4) υπαλλήλους ΔΕ με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
κλάδου Χειριστών Α/Φ/ειδικότητας Χειριστών Α/Φ, για
κάλυψη αναγκών συντήρησης και εξοπλισμού των Α/Φ
κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης.
(2) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες από τέσσερις (4)
συνολικά υπαλλήλους της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων
(ΔΑΚ) και ειδικότερα: δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ
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Τεχνικού/ειδικότητας Μηχανολογίας/Γενικών Εφαρμοστών, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ειδικότητας Μηχανολογίας/Συγκολλητής Μετάλλων, έναν (1)
υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ειδικότητας Μηχανολογίας/Εργαλειομηχανών, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών συντήρησης και επισκευών στο σύστημα
αγωγού καυσίμου.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ανατρέχει δύο μήνες
πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Εθνικής Άμυνας

Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ.: 61490/5302
(2)
Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
της Περιφέρειας Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄24), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄43) με το οποίο τροποποιήθηκε το
άρθρο 35 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
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Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου 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» (ΦΕΚ Α΄208).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄210).
7. Τη με αριθμό Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»
(ΦΕΚ Β΄ 3722).
8. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της
15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
9. Το με αριθ. πρωτ. 4183/12.04.2016 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 1/2016 απόφαση
του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ για την 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ
Αττικής καθώς και (σε ηλεκτρονική μορφή) η μελέτη, η
σύνοψη και υπόμνημα.
10. Το με αριθ. πρωτ. 8546/30.06.2016 έγγραφο του
ΕΔΣΝΑ με θέμα: 2η Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής.
11. Τη με αρ. πρωτ. 742/08.07.2016 γνωμοδότηση του
Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
35 του ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
31 του ν. 4342/2015.
12. Τη με αρ. πρωτ. 32848/3273/13.07.2016 γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του
ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του
ν. 4342/2015.
13. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 57044/25.11.2016 κοινή
υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου
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«Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής - 2η Αναθεώρηση»
(ΑΔΑ: 6ΙΓ74653Π8- ΩΚ4).
14. Το με αριθ. πρωτ. 225155/12.12.2016 έγγραφο του
ΕΔΣΝΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 414/2016
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ:
ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04).
15. Το γεγονός ότι από την κύρωση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη.
16. Το γεγονός ότι η απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής είναι τυπικά νόμιμη, αποφασίζουμε:
την κύρωση της με αριθμό 414/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του
ν. 4342/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 61491/5301
(3)
Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία
του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄24), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄43) με το οποίο τροποποιήθηκε το
άρθρο 35 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
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τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚΑ΄98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄114).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου 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» (ΦΕΚΑ΄208).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄210).
7. Τη με αριθμό Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»
(ΦΕΚ Β΄ 3722).
8. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της
15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε. Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
9. Το με αρ. πρωτ. οικ. 100619/2143/18.04.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το οποίο
διαβιβάστηκε η μελέτη τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Τη με αρ. πρωτ. 581/18.05.2016 γνωμοδότηση του
Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
35 του ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
31 του ν. 4342/2015.
11. Τη με αρ. πρωτ. 20522/2267/18.05.2016 γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του
ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του
ν. 4342/2015.
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12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 52274/01.11.2016 κοινή
υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου
«Τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΑΔΑ: ΩΙΚΙ4653Π8-ΕΑΙ).
13. Το με αριθ. πρωτ. 325278/1695/12.12.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 144/02.12.2016 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (πρακτικό No 20/2016) με την οποία εγκρίθηκε
το ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 6Λ7Σ7Λ6-1ΥΥ).
14. Το γεγονός ότι από την κύρωση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη.
15. Το γεγονός ότι η απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας είναι τυπικά νόμιμη, αποφασίζουμε:
την κύρωση της με αριθμό 144/02.12.2016 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
35 του ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
31 του ν. 4342/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 11562
(4)
2η τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ
3442/Β/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το
έτος 2016».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) αριθ. 165/1994,
(ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ.
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
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βρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και
ιδιαίτερα το άρθρο 19.
1.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών 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 όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το
άρθρο 18.
1.4. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση
μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως
το άρθρο 2.
1.5. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
ιδιαίτερα το άρθρο 8.
1.6. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης
Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση
όπως κάθε φορά ισχύει.
1.7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση.
1.8. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2.2. Του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α/2014), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α/2014).
2.3. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
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2.4. Του π.δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2.5. Του π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄265) και ιδίως του άρθρου 66 του ν. 4314/2014, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.7. Του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε
με τα άρθρα 40 και 41 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄)
και το άρθρο 65 του Ν. 4389 (ΦΕΚ 94/Α΄) και όπως κάθε
φορά ισχύει.
2.9. Του Ν. 2690/1997 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) με τον
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
2.10. Της αρ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του
Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ».
2.11. Της αρ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066) υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
2.12. Της αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»όπως ισχύει κάθε
φορά.
2.13. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016)
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
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αχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
Πράξεων ΠΑΑ».
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο
8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την αρ. 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 20» (3322/Β/2016),
όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Την αρ. 8837/14-10-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β/25-10-2016) «Πρόσκληση για
την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το έτος 2016",
όπως κάθε φορά ισχύει».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. 8837/14-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β/25-10-2016)
«Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το
έτος 2016» ως εξής:
Άρθρο 1
Το Κεφάλαιο Β αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Περίοδος καταχώρησης, οριστικοποίησης, τρόπος και
τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016.
1. Περίοδος καταχώρησης, περίοδος υποβολής των
αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης:
α) Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης - φακέλου υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016
έως και 23-12-2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν
ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23-12-2016.
β) Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των
αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας, από την
οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η
περίοδος από 31-10-2016 έως και 31-12-2016.
γ) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την
16-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.

Τεύχος Β’ 4175/23.12.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δ) Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης στο
υπομέτρο 6.1 με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ημερομηνία για την επιλεξιμότητά τους, έχουν το
δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή
τους χωρίς συνέπειες, μέχρι τις 31-12-2016. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
υποβολή να έχουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη
της κρίσιμης για την επιλεξιμότητά τους ημερομηνία.
2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων
στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική
υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή
από τις 2-1-2017 έως και τις 16-1-2017, οι υποψήφιοι
δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις
διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο
υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας
του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής».
Άρθρο 2
Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 11 «Υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας» του Κεφαλαίου Γ αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων,
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, είναι δυνατή μέσω
του ΠΣΚΕ ακόμα και μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υπό τον περιορισμό η
όποια διόρθωση να συμβεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας οριστικοποίησης της
παραγράφου 1β του Κεφαλαίου Β.
8. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερο-
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μηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ,
να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο
και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη
ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της
γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής».
Άρθρο 3
Για τη δημοσιότητα της παρούσας ισχύουν οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης έτσι όπως ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020,
όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικά τα εξής:
Η παρούσα αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή
στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στις αρμόδιες Περιφέρειες. Επιπλέον
η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και στις
σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών. Με ευθύνη των
ΔΑΟΠ, η παρούσα κοινοποιείται στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
των Περιφερειών καθώς και στους κατά τόπους ΟΤΑ Α΄
Βαθμού και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης οι ΔΑΟΠ μεριμνούν για την ευρεία δημοσιοποίηση της παρούσας, με
σχετική καταχώρηση σε τουλάχιστον δύο εφημερίδες και
δύο ιστοσελίδες ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται
σε επίπεδο οικείας Περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση
για την ύπαρξη και το περιεχόμενό της. Σε αντίστοιχες
ενέργειες δύνανται να προβούν και οι ΔΑΟΚ, σε μία εφημερίδα και μία ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02041752312160008*

