
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/
23.2.2022 (Β΄  803) υπουργικής απόφασης με την 
αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-
ΔΑΜ, σύμφωνα με τον ν. 4914/2022.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 
απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης 
της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμ-
βάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β΄ 430).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45903  (1)
Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/
23.2.2022 (Β΄ 803) υπουργικής απόφασης με την 
αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-
ΔΑΜ, σύμφωνα με τον ν. 4914/2022.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Πε-
ρίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 61) και 
ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 34, της παρ. 1 του άρθρου 
63 και των παρ. 23 α) και β) και παρ. 25 έως 27 του άρθρου 
65, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Με-
τάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα 
εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το 
Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των 
Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

8. Την υπό στοιχεία C(2021) 5617 εκτελεστική απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση 
της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελληνική Δημο-
κρατία.

9. Το Πρόγραμμα «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 
του ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως αυτό υποβλήθηκε για έγκριση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

10. Τον ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, 
ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 247) και ειδικότερα τα 
άρθρα 3 έως και 16 για τη οργάνωση της διοίκησης της 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΜΕΡΟΣ Β)» και όπως 
κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 17656/2022 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός διάρθρωσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, 
καθορισμός, συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιο-
τήτων των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης, θέσεις ευθύνης και κατανομή του 
προσωπικού αυτής» (Β΄ 803).

12. Την υπό στοιχεία Υ35/2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄ 4405).

13. Την υπ’ αρ. 4434/18.1.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το διορισμό Διοικητή της 
Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

14. Το υπ’ αρ. 37864/11.4.2022 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα ΔΕ και ΕΣΠΑ με θέμα «Υποβολή προτάσεων για 
τη διάρθρωση των Διαχειριστικών Αρχών των Τομεακών 
και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4914/2022 (Α΄ 133)» και 
τις σχετικές προβλέψεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την υπό στοιχεία Α/0008/20.04.2022 εισήγηση του 
Διοικητή της Υπηρεσίας ΔΑΜ.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:

Την τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/
2022 (Β΄ 803) υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρω-
ση της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος «Δίκαιη Ανα-
πτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) που προβλέπεται 
στην παρ. 1.ζ του άρθρου 7 του ν. 4914/2022, η οποία 
συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4872/2022 και διαμορ-
φώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Η Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυ-
ξιακή Μετάβαση» η οποία υπάγεται στον αρμόδιο για 
θέματα ΔΑΜ Υπουργό έχει ως σκοπό την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος «Δίκαιη 
Αναπτυξιακή Μετάβαση», ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 
του ν. 4914/2022 (Α΄ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Διαχειριστικής Αρχής 
Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Η Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυ-
ξιακή Μετάβαση» 2021-2027, συγκροτείται από τις εξής 
3 Μονάδες:

Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Β. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων 
Γ.  Οργάνωσης και Υποστήριξης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής 
Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Οι αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής κατανέμονται 
μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής:

I. Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
1. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμ-

ματος και ειδικότερα:
α) τη χρηματοοικονομική του πρόοδο και την τήρηση 

του κανόνα αποδέσμευσης και λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του 
Προγράμματος. Σε περίπτωση εξαίρεσης από τον κανόνα 
αποδέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονι-
σμού (EE) 2021/1060, συντάσσει, σε συνεργασία με την 
αρμόδια Μονάδα Β, σχετικό αίτημα εξαίρεσης το οποίο 
υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

β) τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, τα ορόσημα 
και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης του Προγράμ-
ματος,

γ) την εκπλήρωση και την εφαρμογή των αναγκαίων 
πρόσφορων όρων που αφορούν στο Πρόγραμμα και ενη-
μερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με κάθε μετα-
βολή που επηρεάζει την εκπλήρωσή τους.

Κατά την παρακολούθηση του Προγράμματος συνεργά-
ζεται και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

2. Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του Προγράμμα-
τος και, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης, το υποβάλλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει 

για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, το αργό-
τερο ένα (1) έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του 
Προγράμματος. Διεξάγει τις αξιολογήσεις του Προγράμ-
ματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης, 
και αξιοποιεί τα πορίσματά τους με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προ-
γράμματος. Δημοσιεύει τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο 
της Διαχειριστικής Αρχής.

4. Συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης 
επιδόσεων του Προγράμματος, που οργανώνονται με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανο-
νισμού (EE) 2021/1060. Παρέχει, το αργότερο ένα (1) μήνα 
πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, τις απαιτούμενες 
πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσι-
μων δεδομένων. Παρακολουθεί τα ζητήματα που τίθενται 
κατά τη συνεδρίαση επανεξέτασης τα οποία επηρεάζουν 
την υλοποίηση του Προγράμματος και ενημερώνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριών (3) μηνών για τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

5. Διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (EE) 2021/1060 
και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρ-
τίου 2025, αξιολόγηση όσον αφορά στο αποτέλεσμα της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρό-
τασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86 του ίδιου 
Κανονισμού.

6. Συντάσσει και, μετά από την έγκριση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τελική έκθεση επιδόσεων του Προγράμματος έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2031, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κα-
νονισμού (EE) 2021/1060. Δημοσιεύει την έκθεση στον 
ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.

7. Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα 
συγκεντρωτικά δεδομένα για το Πρόγραμμα στις προθε-
σμίες που τίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 42 και το Παράρ-
τημα VII του Κανονισμού (EE) 2021/1060. Τα δεδομένα που 
υποβάλλονται έχουν καταχωρισθεί στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), είναι αξιόπιστα και αντικα-
τοπτρίζουν τα στοιχεία στο τέλος του μήνα που προηγείται 
του μήνα υποβολής. H διαβίβαση γίνεται στο σύστημα 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής SFC2021.

8. Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι ανα-
γκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, την ενημε-
ρώνει για τον χρονοπρογραμματισμό των προσκλήσεων, 
καθώς και για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν καταγγελιών 
που αφορούν σε πράξεις του Προγράμματος. Για τη συγκέ-
ντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών συνεργάζεται με 
την Μονάδα Β. Διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις απο-
φάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

9. Ορίζεται εκ των στελεχών της υπεύθυνος/η επικοι-
νωνίας για το Πρόγραμμα, ο/η οποίος/α συμμετέχει στο 
δίκτυο επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
χώρας και οργανώνει, παρακολουθεί και υποστηρίζει τις 
ενέργειες επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος 
σύμφωνα με τους σχετικούς επικοινωνιακούς στόχους που 
έχουν τεθεί, καθώς και τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ.

10. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
διαφάνειας και επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
Κανονισμού EE) 2021/1060 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
ΣΔΕ. Για τη δημιουργία του ιστότοπου της Διαχειριστικής 
Αρχής συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ. Συνεργάζεται με την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22751Τεύχος B’ 2303/11.05.2022

αρμόδια για τον ιστότοπο anaptyxi.gov.gr Υπηρεσία της 
ΕΑΣ για την καλύτερη αποτύπωση των στοιχείων των έρ-
γων αρμοδιότητας της ΕΥ σε αυτόν.

11. Στην περίπτωση αξιοποίησης χρηματοδοτικών 
μέσων, μεριμνά για την εκπόνηση εκ των προτέρων αξι-
ολόγησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του 
Κανονισμού EE) 2021/1060, επιλέγει τους φορείς υλοποί-
ησης και μεριμνά για την συμφωνία χρηματοδότησης σε 
συνεργασία με την ΕΑΣ.

12. Στην περίπτωση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύ-
σεων, ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρ-
θρου 25 του ν. 4914/2022, που αφορούν στον σχεδιασμό 
της διαχείρισης και εφαρμογής των εν λόγω στρατηγικών 
και στην έγκρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύν-
σεις της ΕΑΣ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες χωρικές αρχές 
και τους εμπλεκόμενους φορείς.

13. Στην περίπτωση της τοπικής ανάπτυξης με την πρω-
τοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), ασκεί τις αρμο-
διότητες του άρθρου 26 του ν. 4914/2022, που αφορούν 
στον σχεδιασμό της διαχείρισης και εφαρμογής των εν 
λόγω στρατηγικών και στην έγκρισή τους, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ. Αν μία στρατηγική στη-
ρίζεται από περισσότερα του ενός Ταμεία, συνεργάζεται με 
τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την κατάρτιση κοινής 
πρόσκλησης και τη συγκρότηση κοινής επιτροπής για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής. Συνερ-
γάζεται με τις αρμόδιες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

14. Προβαίνει στην εξειδίκευση του Προγράμματος και 
σε χρονοπρογραμματισμό προσκλήσεων υποβολής προ-
τάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4914/2022 και τις 
κατευθύνσεις της ΕΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια που 
καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022. 
Συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τις Επιτελικές Δο-
μές, και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των 
Υπουργείων, και όταν απαιτείται από τη φύση των έργων 
ή των δικαιούχων, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ). Εισηγείται την εξειδίκευση του Προγράμματος και 
τον προγραμματισμό των προσκλήσεων στον Διοικητή 
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ για έγκριση. Δημοσιεύει το 
χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων.

15. Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή προ-
τάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, στη βάση της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και του χρονοδιαγράμ-
ματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Εισηγείται την έκδοση των προσκλήσεων στον 
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και μετά την έκδοσή 
τους τις δημοσιοποιεί.

16. Καταρτίζει και, μετά την έγκρισή τους από την Επι-
τροπή Παρακολούθησης, εφαρμόζει κριτήρια και διαδικα-
σίες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 36 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών ΣΔΕ.

17. Εφόσον αξιοποιούνται στρατηγικές ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης, διενεργεί την τελική επαλήθευση της 
επιλεξιμότητας των πράξεων, πριν την έγκρισή τους, τόσο 
στο πλαίσιο των ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ, όταν οι χωρικές αρχές 
ή φορείς επιλέγουν πράξεις ή συμμετέχουν στην επιλογή 
των πράξεων, όσο και στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ, όπου τα κρι-
τήρια, η μεθοδολογία επιλογής και η επιλογή των πράξεων 
γίνεται από τις ΟΤΔ.

18. Καθορίζει στην απόφαση ένταξης όλους τους όρους 
για τη στήριξη κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το χρηματοδο-

τικό σχήμα της, την προθεσμία για την εκτέλεσή της και, 
ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμοστέα μέθοδο για 
τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και τους όρους 
για την καταβολή της στήριξης.

19. Εισηγείται την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των 
πράξεων και των αποφάσεων για απόρριψη προτάσεων, 
στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

20. Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλο-
γή πράξεων στρατηγικής σημασίας εντός ενός (1) μηνός 
από την ένταξη και της παρέχει όλες τις συναφείς πληρο-
φορίες σχετικά με τις πράξεις αυτές, σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Β.

21. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση 
στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν δια-
δικασίες αρμοδιότητάς της και προβλέπονται σχετικά στο 
Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) 2021/1060.

22. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και 
ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη 
καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν 
διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

23. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που 
χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφω-
να με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

24. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγ-
γράφων που σχετίζονται με την αξιολόγηση και επιλογή 
των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμ-
βρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τε-
λευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον 
δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν 
τις κρατικές ενισχύσεις.

25. Έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των απο-
φάσεων ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του ν. 4914/2022.

26. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική 
Αρχή Συντονισμού, την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίη-
σης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-
μάτων» (Λογιστική Αρχή), καθώς και με άλλες ενωσιακές 
ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία 
που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, 
εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

27. Συντονίζει τις απαντήσεις της Υπηρεσίας σε σχετικά 
πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια 
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Για τον σκοπό 
αυτό, ενημερώνει και συνεργάζεται με την αρμόδια Υπη-
ρεσία της ΕΑΣ και κατά περίπτωση με την Αρχή Ελέγχου, 
σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση του εκάστοτε 
ελέγχου. Ειδικά για τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία 
«Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτού-
μενων Προγραμμάτων».

28. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέ-
ματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

29. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχε-
διασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τα θέμα-
τα πολιτικών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ν. 4872/2021.

II. Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων
1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμέ-

νων πράξεων και διασφαλίζει την υλοποίησή τους με βάση 
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την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις 
του δικαιούχου, καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής 
τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποί-
ησης των πράξεων και των υποέργων της, την τήρηση 
των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί, καθώς και 
την επίτευξη των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων σε 
επίπεδο πράξης.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
έγκαιρη επίλυσή τους ή/και προτείνει ενέργειες υποστή-
ριξης των δικαιούχων.

γ) Καθορίζει διορθωτικά μέτρα και τάσσει περίοδο συμ-
μόρφωσης του δικαιούχου, αν η πράξη αποκλίνει από τους 
όρους της απόφασης ένταξης ή από το χρονικό προγραμ-
ματισμό της εκτέλεσής της.

δ) Εισηγείται στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ 
την έκδοση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, αν 
προκύψουν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
μεταβολές των στοιχείων της που προσδιορίζονται στην 
απόφαση ένταξης.

ε) Εισηγείται στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ 
την έκδοση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης, 
εάν προκύψουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις εκτέλεσής της 
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης ή αν ο 
δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέ-
τρα εντός της ταχθείσας περιόδου συμμόρφωσης, εφόσον 
έχουν καθοριστεί ή για όποιο άλλο λόγο κρίνεται σκόπιμο 
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

στ) Παρέχει στη Μονάδα Α όλες τις συναφείς πληροφο-
ρίες σχετικά με τις πράξεις στρατηγικής σημασίας, προκει-
μένου να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημόσιων 
συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθε-
σης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
38 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

3. Έχει την ευθύνη για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις 
στις πράξεις του Προγράμματος σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στο άρθρο 74 του Κανονισμού (EE) 2021/1060, 
οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις των 
δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και 
επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ:

α) διενεργεί τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και αποτυ-
πώνει τα αποτελέσματά τους γραπτώς,

β) διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ολο-
κληρώνονται πριν από την υποβολή των λογαριασμών.

4. Όταν η χρηματοδότηση δεν συνδέεται με δαπάνες, 
επαληθεύει ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή 
από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα.

5. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέ-
σων, διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις μόνο 
στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτι-
κού μέσου και, στο πλαίσιο ταμείων εγγυήσεων, στο επίπε-
δο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

6. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλή-
θευσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

7. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του φυσικού και οι-
κονομικού αντικειμένου της Πράξης σύμφωνα με την 
ισχύουσα απόφαση ένταξης και εισηγείται στον Διοικητή 
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ την έκδοση της απόφασης 
ολοκλήρωσης πράξης.

8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μα-
κροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμ-
φωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (EE) 2021/1060.

9. Προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση 
παρατυπιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 
του ν. 4914/2022 και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, προβαίνει στην εφαρμογή δημοσιονομικής 
διόρθωσης και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστρο-
φή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, 
εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα επαλήθευ-
σης ή ελέγχου σε πράξη. Για την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης, 
εισηγείται στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

10. Εξετάζει τυχόν καταγγελίες σύμφωνα με το Εγχει-
ρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ που αφορούν στα Προγράμματα 
2021-2027, στο πλαίσιο μηχανισμού υποδοχής και εξέτα-
σης καταγγελιών ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συ-
νεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς. Συ-
γκεντρώνει τις πληροφορίες για την εξέλιξη διερεύνησης 
των καταγγελιών σε σχέση με πράξεις που διαχειρίζεται για 
τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

11. Έχει την ευθύνη για την καταχώριση στοιχείων παρα-
τυπιών στο Σύστημα Διαχείρισης Παρατυπιών (Irregularity 
Management System-IMS) της Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
ΣΔΕ. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε γνωστοποίηση στην 
ΕΔΕΛ των ατόμων της Ειδικής Υπηρεσίας που θα έχουν 
σχετικά δικαιώματα στο IMS.

12. Για τις παρατυπίες της περ. β) της παρ. 1.1 του Πα-
ραρτήματος Χ ΙΙ του Κανονισμού (EE) 2021/1060 (υπόνοιες 
απάτης), εκτός από την επιβολή δημοσιονομικών διορ-
θώσεων και ανακτήσεων όπου απαιτείται, διαβιβάζει τα 
στοιχεία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/Anti-fraud 
Coordination Service (AFCOS), η οποία θα τα προωθήσει 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή όργανα για την περαιτέρω 
διερεύνηση των υποθέσεων ως προς τη διάπραξη ή μη 
απάτης. Σε συνέχεια της ενημέρωσής της από την ΕΑΔ για 
τα πορίσματα των αρμόδιων εθνικών αρχών / οργάνων σε 
σχέση με την εξέλιξη και έκβαση αυτών των υποθέσεων, 
προβαίνει στη λήψη επιπλέον διορθωτικών και προληπτι-
κών μέτρων, εφόσον απαιτείται.

13. Έχει την ευθύνη κατάρτισης της διαχειριστικής δήλω-
σης, για κάθε λογιστική χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που παρατίθεται στο Παράρτημα XVIII του Κανονισμού 
(EE) 2021/1060. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τη 
Λογιστική Αρχή και την Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα με το 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

14. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των ορίων 
πιστώσεων των πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου 
ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας να τον εισηγηθεί 
στον φορέα χρηματοδότησης.

15. Αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης 
που υποβάλλει ο δικαιούχος και το προωθεί μέσω του ΟΠΣ 
στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

16. Διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέ-
σιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες 
οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 61 του ν. 4914/2022.

17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση 
στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων για την παρακο-
λούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις 
και τους ελέγχους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) 2021/1060.

18. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και 
ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη 
καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν 
διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
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19. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που 
χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφω-
να με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

20. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών 
εγγράφων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους 
ελέγχους των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η 
τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον 
δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν 
τις κρατικές ενισχύσεις.

21. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά τους Εν-
διάμεσους Φορείς του Προγράμματος, σύμφωνα με το 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ, ως προς την εκτέλεση των 
καθηκόντων που έχουν αναλάβει μέσω των αντίστοιχων 
αποφάσεων ορισμού τους. Παρέχει σε αυτούς, όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά 
μέτρα.

22. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική 
Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες 
ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληρο-
φορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων 
τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

23. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέ-
ματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

IΙΙ. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης
1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό 

της Ειδικής Υπηρεσίας, και ειδικότερα τα θέματα οργάνω-
σης και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει 
την εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, 
κατόπιν διαπίστωσης σχετικών αναγκών και αιτημάτων 
κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων τα οποία 
εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί 
αρχείο προσωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα.

2. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφάσεων 
σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογι-
κών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ειδικής 
Υπηρεσίας.

3. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική 
υποδομή της Ειδικής Υπηρεσίας.

4. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής Υπη-
ρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλο-
γραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν 
γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του 
προσωπικού της.

5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, 
στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες 
της Ειδικής Υπηρεσίας.

6. Έχει την ευθύνη διοργάνωσης των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Προγράμματος, 
σε συνεργασία με τη Μονάδα Α. Παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη κατά τις συνεδριάσεις της ΕπΠα.

7. Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων επανε-
ξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (EE) 
2021/1060, καθώς και την οργάνωση τεχνικών συναντή-
σεων της Ειδικής Υπηρεσίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές αρχές για επιμέρους θέματα.

8. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υπο-
στήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που 
διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.

9. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λει-
τουργία, εντός της Ειδικής Υπηρεσίας, του ΟΠΣ και των 
πληροφοριακών συστημάτων, του συστήματος SFC2021 
της ΕΕ, του helpdesk, καθώς και του ΟΠΣΚΕ στις περιπτώ-
σεις που η Ειδική Υπηρεσία διαχειρίζεται και πράξεις κρα-
τικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας. Για τον σκοπό 
αυτό, συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΑΣ. 
Μεριμνά για την έκδοση λογαριασμών χρηστών του προ-
σωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας για την πρόσβαση στα πα-
ραπάνω πληροφοριακά συστήματα με τους αντίστοιχους 
ρόλους και δικαιώματα.

10. Μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των 
δικαιούχων του Προγράμματος στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα 
δικαιώματα, και παρέχει υποστήριξη προς τους δικαιού-
χους για την ορθή χρήση και λειτουργία τους.

11. Υποστηρίζει το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας 
για τη χρήση των παραπάνω πληροφοριακών συστημά-
των και παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση εντός 
της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία των συστημάτων 
αυτών, του εξοπλισμού και του λογισμικού. Υποστηρίζει 
το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας και τα μέλη της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, εφόσον 
απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας 
ΔΙΑΥΛΟΣ.

12. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α και την αρμόδια 
Υπηρεσία της ΕΑΣ για τη δημιουργία του ιστότοπου της 
Διαχειριστικής Αρχής.

13. Καταρτίζει το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στη βάση της εξειδίκευσης 
του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων 
ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων του 
και το υποβάλλει για έγκριση στον Διοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας ΔΑΜ.

14. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και 
το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
της ΕΑΣ.

15. Υλοποιεί όλες τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δι-
καιούχος, στο πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας του 
Προγράμματος που διαχειρίζεται η ΕΥ, και για λογαριασμό 
όλων των Μονάδων της ΕΥ, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Δι-
αδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των 
πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Μονάδα Α της 
Ειδικής Υπηρεσίας,

β) υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του 
δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης,

γ) έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ των 
δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλοποιεί 
ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα 
και την πληρότητα των στοιχείων αυτών,

δ) πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς 
τους αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω 
του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

16. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσιών (εμπειρογνω-
μόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευτών 
(αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

17. Σε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, διενεργεί τις 
πληρωμές στους δικαιούχους πράξεων κρατικών ενισχύ-
σεων (άμεση πληρωμή) σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 6 
του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

18. Διενεργεί τις μεταφορές ποσών έργων του ΠΔΕ προς 
δικαιούχους (όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, Ειδικό 
Λογαριασμό (έμμεση πληρωμή - επιχορήγηση) και τις με-
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ταφορές ποσών σε Ειδικό Λογαριασμό (έμμεση πληρωμή - 
ειδικός λογαριασμός) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 6 
του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

19. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, με 
την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και με άλλες 
εθνικές Αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της.

20. Συμμετέχει σε δίκτυα για θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της.

21. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, 
στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 και εκτελεί τις 
σχετικές πληρωμές μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

IV. Ειδικές Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣ-
ΠΑ-ΔΑΜ

1. Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται 
ανωτέρω και ασκούνται από τις Μονάδες της Υπηρεσίας, 
η Ειδική Υπηρεσία ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που ανα-
λαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες. Συγκεκριμένα:

α) Έχει την ευθύνη εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης κιν-
δύνων που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. 
Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται όταν κρί-
νεται αναγκαίο, και ειδικότερα σε περιπτώσεις που έχουν 
γίνει σημαντικές τροποποιήσεις στο ΣΔΕ ή/ και σε παρά-
γοντες που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον 
και το επηρεάζουν άμεσα. Η ομάδα διαχείρισης κινδύνων, 
που συντονίζεται από τον Υπεύθυνο διαχείρισης κινδύ-
νων, εισηγείται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας, 
διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων που 
εντοπίζονται κατά τη διαδικασία αυτή και ενημερώνεται 
σχετικά η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ, τόσο για τους 
κινδύνους που εντοπίζονται όσο και για τα διορθωτικά 
μέτρα που αναλαμβάνονται.

β) Έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των κινδύνων 
απάτης σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ομάδα διαχείρισης απάτης, που συντο-
νίζεται από τον Υπεύθυνο για θέματα απάτης, εισηγείται 
στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, 
τυχόν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα τα οποία, εφό-
σον εγκριθούν, γνωστοποιούνται στην Ειδική Υπηρεσία 
Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων 
(ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ και στο Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας 
για την Καταπολέμηση της Απάτης, το οποίο συγκροτεί-
ται και λειτουργεί μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών του 
ΕΣΠΑ και της ΕΥΘΥΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 49 
του ν. 4914/2022.

O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
έχει την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση των ομάδων 
διαχείρισης κινδύνων και αξιολόγησης κινδύνων απάτης, 
καθώς και για τον συντονισμό των εργασιών τους. Οι εν 
λόγω ομάδες, συγκροτούνται εντός της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης από στελέχη των Μονάδων της. Επιπλέον, ο 
Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ορίζει 
τον Υπεύθυνο για θέματα απάτης, ο οποίος έχει την ευθύνη 
για το συντονισμό ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπι-
σης της απάτης στην Υπηρεσία και την εκπροσωπεί στο 
Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση 
της Απάτης.

2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, 
είναι δυνατή με απόφαση του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργά-
νων, επιτροπών και ομάδων εργασίας από προσωπικό της 
Ειδικής Υπηρεσίας για το χειρισμό οριζόντιων θεμάτων, 
όπως η κατάρτιση του προγραμματισμού των διαχειρι-
στικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου από 

τις Μονάδες Β ή συγκεκριμένων ad hoc θεμάτων, όπως ο 
συντονισμός απαντήσεων σε πορίσματα ελέγχου εθνικών 
ή ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων / αρχών.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Συντονισμού Χρηματοδότησης

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης κατανέμονται 
μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Στρατηγικής
αα) Αναλαμβάνει τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προ-

γραμματισμό των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρ-
τισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

αβ) Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την αναθεώρηση 
των υποκείμενων Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξια-
κής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) σε συνεργασία με την Διαχειρι-
στική Αρχή ΕΣΠΑ - ΔΑΜ.

αγ) Αναλαμβάνει τον συντονισμό της αξιοποίησης όλων 
των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπα-
ϊκών πηγών χρηματοδότησης, πλην του Προγράμματος 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) εντός του ΕΣΠΑ 
2021-2027.

αδ) Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, 
τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουρ-
γείου, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταί-
ρους, για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών 
πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών 
τους και τη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ.

αε) Αναλαμβάνει την υποστήριξη των λοιπών υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 
αναθεώρηση του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ.

αστ) Αναλαμβάνει την παρακολούθηση των εθνικών και 
διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ, καθώς 
και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανο-
νιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των 
εθνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά 
με θέματα εφαρμογής του ΣΔΑΜ, της ενημέρωσης των 
λοιπών οργανικών μονάδων, όπου τούτο κρίνεται απα-
ραίτητο και της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

αζ) Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των 
προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές 
του Υπουργείου για τη ΔΑΜ, και στην παρακολούθηση 
των αποτελεσμάτων υλοποίησης των αντίστοιχων προ-
σκλήσεων.

β) Τμήμα Αξιολόγησης και Υλοποίησης Έργων
βα) Αναλαμβάνει την υποστήριξη των λοιπών υπηρε-

σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχετικού Σχεδίου 
για τη ΔΑΜ.

ββ) Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου 
και της εξέλιξης των έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πράσινο Ταμείο και 
άλλα προγράμματα και ταμεία που σχετίζονται με τους 
τομείς πολιτικής της ΔΑΜ, προκειμένου να εντοπίσει και 
να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών.

βγ) Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της συνολικής 
προόδου των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του 
ΣΔΑΜ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές 
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για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, 
όπου απαιτείται, της προόδου επίτευξης των δεικτών των 
πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντί-
στοιχου ΕΠ και η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης 
τυχόν προβλημάτων.

βδ) Αναλαμβάνει την υποστήριξη των λοιπών υπηρε-
σιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τον σχεδιασμό πράξεων 
ή δράσεων που εναρμονίζονται με το ΣΔΑΜ.

βε) Αναλαμβάνει το συντονισμό της επικοινωνίας της 
Ειδικής Υπηρεσίας με τους τοπικούς φορείς, που εμπλέ-
κονται στην υλοποίηση του ΣΔΑΜ.

βστ) Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίη-
σης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας που συνδέεται με τη Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση.

βζ) Αναλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση της 
διαδικασίας χαρακτηρισμού των Έργων ΔΑΜ.

Άρθρο 5
Κατανομή Αρμοδιοτήτων 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστή-
ριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα Οργάνωσης και Ψηφιακής Υποστήριξης
αα) Σχεδιάζει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη λει-

τουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειρι-
στικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ και

αβ) Υποστηρίζει τεχνολογικά και ψηφιακά την Ειδική 
Υπηρεσία ΔΑΜ. β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

βα) Χειρίζεται όλα τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχι-
κής κατάστασης, καθώς και μεταβολών του προσωπικού 
της ΕΥ και

ββ) Χορηγεί βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και μεριμνά για 
τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της ΕΥ.

Άρθρο 6
Προσόντα θέσεων ευθύνης

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των οργανικών μονά-
δων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ανατίθενται σε μέλη του 
προσωπικού της, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, 
με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, 
μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
ΔΑΜ, ως ακολούθως: α) Του Προϊσταμένου της Διαχειρι-
στικής Αρχής ΕΣΠΑ - ΔΑΜ σε υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ με ση-
μαντική εμπειρία σε θέση ευθύνης σε φορέα αρμόδιου 
για το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση συγχρημα-
τοδοτούμενων Προγραμμάτων από την ΕΕ και με πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. β) Των Προϊσταμένων 
των Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ - ΔΑΜ σε 
υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ με προηγούμενη εμπειρία σε θέματα 
σχεδιασμού, ή/και υλοποίησης, ή/και διαχείρισης συγχρη-
ματοδοτούμενων προγραμμάτων ή/και έργων από την ΕΕ 
και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

γ) Του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης σε υπάλληλο 
ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε θέση ευθύνης φορέα αρμόδιου σε 
θέματα σχεδιασμού ή/και παρακολούθησης ή/και αξιο-
λόγησης πολιτικών/ προγραμμάτων / έργων και με πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

δ) Των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδό-

τησης σε υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ με προηγούμενη εμπειρία 
σε θέματα σχεδιασμού ή/και παρακολούθησης ή/και αξι-
ολόγησης πολιτικών / προγραμμάτων / έργων και με καλή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ε) Του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης σε υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε θέση 
ευθύνης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης δημόσιων 
φορέων και με καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

στ) Των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης σε υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ με προη-
γούμενη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης δη-
μόσιων φορέων και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 7
Κατανομή προσωπικού Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

α) Το προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 
ανέρχεται σε 20 άτομα και κατανέμεται ως εξής: 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/(ΤΕ), 
18 άτομα.

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 2 
άτομα. Τυπικά προσόντα υπαλλήλων της Διαχειριστικής 
Αρχής:

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ οικονομικών, πολυτεχνικών σχολών, ΠΕ 
Νομικών, πληροφορικής, στατιστικής, Μαθηματικών, δη-
μόσιας διοίκησης, πολιτικής επιστήμης, περιβάλλοντος 
γεωλογίας και Ευρωπαϊκών σπουδών.

Καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας κράτους μέλους 
της ΕΕ ή της Αγγλικής γλώσσας. Πρόσθετα προσόντα που 
θα συνεκτιμηθούν:

Μεταπτυχιακός Τίτλος αναγνωρισμένος στην ημεδα-
πή σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής 
Υπηρεσίας ΔΑΜ.

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού 
Χρηματοδότησης

βα) Τμήμα Σχεδιασμού και Στρατηγικής της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδό-
τησης:

i. Δύο (2) ΠΕ Μηχανικών
ii. Ένας (1) ΠΕ Γεωτεχνικών
iii. Ένας (1) ΠΕ Περιβάλλοντος
iv. Ένας (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ββ) Τμήμα Αξιολόγησης και Υλοποίησης Έργων της 

Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού 
Χρηματοδότησης:

i. Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ii. Δύο (2) ΠΕ Μηχανικών
iii. Ένας (1) ΠΕ Πληροφορικής
iv. Ένας (1) ΤΕ Μηχανικών
γ) Διεύθυνση Διοικητική Υποστήριξης:
γα) Τμήμα Οργάνωσης και Ψηφιακής Υποστήριξης της 

Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης:
i. Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ii. Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
iii. Ένας (1) ΤΕ Πληροφορικής
iv. Ένα (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
γβ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Δι-

οικητικής Υποστήριξης:
i. Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ii. Ένας (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
δ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης:
i. Δύο (2) Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής. 
ε) Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου:
i. Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ii. Ένας (1) ΠΕ Μηχανικών
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 413/114907 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 
απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης 
της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμ-
βάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β΄ 430).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(A΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (A΄ 200), όπως 
ισχύουν,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) του άρθρου 34 της υπ’ αρ. 104/7056/21/1/2015 
υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέ-
τρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (Ε.Ε.) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου» (Β΄ 147).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατι-
κών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊ-
κό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 
και για την τροποποίηση των Κανονισμών (Ε.Ε.) 1305/2013, 
(ΕΕ) 1306/2013 και (Ε.Ε.) 1307/2013 όσον αφορά τους πό-
ρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του 
Κανονισμού (E.E.) 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022»,

β) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις άμε-
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή-
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 637/2008 και του 
Κανονισμού (Ε.Κ.) 73/2009 του Συμβουλίου»,

γ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 

και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (Ε.Κ.) 
165/94, (Ε.Κ.) 2799/98, (Ε.Κ.) 814/2000, (Ε.Κ.) 1290/2005 
και (Ε.Κ.) 485/2008 του Συμβουλίου»,

δ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω 
κανονισμού»,

ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκλη-
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 
απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικη-
τικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση»,

στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσε-
ως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής» και

ζ) 809/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα 
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρ-
φωση.».

3. Την υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών 
χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 
Συμβουλίου» (Β΄ 430).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1178/27361/

24-03-2015 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013 
του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει, το 
ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 733,98 ευρώ/
εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτω-
ση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής 
ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική πε-
ρίοδο 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

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