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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/
4873/7.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο»
(ΦΕΚ 2173/Β/13.7.2016), ως προς τη συμπλήρωση
αντιτίμων εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία (μεμονωμένα και ενιαία εισιτήρια).

2

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 549) και του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 907/2014 της Επιτροπής
(ΕΕ L 255, 28.8.2014, σ. 18), σχετικά με την ανάθεση
εκτέλεσης καθηκόντων του Ο.ΠΕ.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32Φ56/330402/197479/10463/6516
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/
7473/4873/7.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης
«Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο»
(ΦΕΚ 2173/Β/13.7.2016), ως προς τη συμπλήρωση
αντιτίμων εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία (μεμονωμένα και ενιαία εισιτήρια).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού

Αρ. Φύλλου 3318

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»
(ΦΕΚ 316/Α/15.10.1977).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», άρθρο 46 παρ. 2 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010).
4. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», άρθρο 90
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39
του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014).
6. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α/29.8.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού», άρθρο 1 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015).
8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015).
9. Την αριθμ. Υ 29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ
2168/Β/9.10.2015).
10. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/ 23405/6.10.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6.10.2015).
11. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/
226261/135785/7473/ 4873/7.7.2016 κοινή απόφαση των
Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού -Οικονομικών «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία
που ανήκουν στο Δημόσιο» (ΦΕΚ 2173/Β/13.7.2016).
12. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/276976/33856/
26.8.2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
13. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ.
28/26.7.2016 πράξη του.
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/ 7473/
4873/7.7.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που
ανήκουν στο Δημόσιο» (ΦΕΚ 2173/Β/13.7.2016), ως εξής:
1. Συμπληρώνουμε το Παράρτημα Ι της ως άνω Απόφασης, ως εξής:
α. Στην ΕΦ. Α. Καβάλας-Θάσου προστίθεται αύξων
αριθμός 2:
«2. Αρχαιολογικός Χώρος Αλυκής Θάσου, μεμονωμένο
κύριο εισιτήριο δύο (2) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο
εισιτήριο ένα (1) ευρώ»
β. Μετά την ΕΦ. Α. Καβάλας-Θάσου προστίθεται:
«ΕΦ. Α. Καρδίτσας
1. Βυζαντινό Φρούριο Φαναριού, μεμονωμένο κύριο
εισιτήριο δύο (2) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο ένα (1) ευρώ».
γ. Στην ΕΦ. Α. Ρεθύμνου προστίθεται αύξων αριθμός 3:
«3. Αρχαιολογικός Χώρος Ελεύθερνας, μεμονωμένο
κύριο εισιτήριο τέσσερα (4) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο δύο (2) ευρώ».
δ. Στην ΕΦ. Α. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας προστίθεται αύξων αριθμός 2:
«2. Μεσαιωνικό Κάστρο Υπάτης, μεμονωμένο κύριο
εισιτήριο δύο (2) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο ένα (1) ευρώ»
ε. Στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας αντικαθίσταται ο αύξων αριθμός 1:
«1. Σπήλαιο Θεόπετρας Τρικάλων και Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο τέσσερα (4) ευρώ και μεμονωμένο
μειωμένο εισιτήριο δύο (2) ευρώ». Το παρόν εισιτήριο
αντικαθιστά το εισιτήριο του Σπηλαίου Θεόπετρας Τρικάλων, που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι της τροποποιούμενης Απόφασης.
2. Συμπληρώνουμε το Παράρτημα II της ως άνω Απόφασης, ως εξής:
α. Στην ΕΦ. Α. Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων
προστίθεται με αύξοντα αριθμό 4 και αναριθμούνται οι
επόμενοι σε 5 έως 8:
«4. Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, μεμονωμένο
κύριο εισιτήριο τέσσερα (4) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο δύο (2) ευρώ».
β. Μετά την ΕΦ. Α. Δωδεκανήσου προστίθεται:
«ΕΦ. Α. Έβρου
1. Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο τέσσερα (4) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο δύο (2) ευρώ».
γ. Στην ΕΦ. Α. Λακωνίας προστίθεται αύξων αριθμός 4:
«4. Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο δύο (2) ευρώ και μεμονωμένο
μειωμένο εισιτήριο ένα (1) ευρώ».
δ. Στην ΕΦ. Α. Ρεθύμνου προστίθεται αύξων αριθμός 3:
«3. Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο τέσσερα (4) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο δύο (2) ευρώ».
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3. Συμπληρώνουμε το Παράρτημα III της ως άνω Απόφασης, ως εξής:
α. Μετά τον αύξοντα αριθμό 10 προστίθεται με αύξοντα αριθμό 11:
«Κύθηρα
11. Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, Συλλογή στο Λιβάδι, Κάστρο Κυθήρων και Συλλογή Οικοσήμων, ενιαίο
κύριο εισιτήριο, διάρκειας τριών (3) ημερών, έξι (6) ευρώ
και ενιαίο μειωμένο εισιτήριο, ίδιας διάρκειας, τρία (3)
ευρώ» και αναριθμούνται οι επόμενοι σε 12 έως 16.
β. Μετά τον αύξοντα αριθμό 15 και υπό τη νέα αρίθμηση 16 προστίθεται με αύξοντα αριθμό 17:
«Ρέθυμνο
17. Αρχαιολογικός Χώρος Ελεύθερνας και Μουσείο
Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας, ενιαίο κύριο εισιτήριο, διάρκειας τριών (3) ημερών, έξι (6) ευρώ και ενιαίο
μειωμένο εισιτήριο, ίδιας διάρκειας, τρία (3) ευρώ» και
αναριθμούνται οι επόμενοι σε 18-19.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/
ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873/7.7.2016
κοινή υπουργική απόφαση «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο
Δημόσιο» (ΦΕΚ 2173/Β/13.7.2016).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3550/111748
(2)
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 549) και του κατ' εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 907/2014 της Επιτροπής
(ΕΕ L 255, 28.8.2014, σ. 18), σχετικά με την ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων του Ο.ΠΕ.Κ.Ε.Π.Ε. ως
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. 1 της περ. Β' της παρ. 1 του άρθρου 62
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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 (Α΄
297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
β) 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» (Α'32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 46 του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» (Α' 78).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
δ) Του Π.δ. 70/2015 περί «Ανασύστασης 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
114/τ.Α΄/2015)».
ε) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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 (ΕΕ
L 347, 20.12.2013, σ. 320).
β) (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487). γ) (ΕΕ)
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αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, 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 (ΕΕ
L 347, 20.12.2013, σ. 549).
δ) (ΕΕ) αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 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 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.865).
ε) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 807/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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 (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).
στ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό. (ΕΕ) αριθμ.
907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ
L 255, 28.8.2014, σ. 18).
ζ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις
εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255, 28.8.2014, σ. 59).
3. Την αριθμ. 105755/14.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 2222/15.10.2015), όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. C (2015) 9170 final/11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020 (CCI 2014GR06RDNP001).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός
Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων
της παρ. 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549) και του σημείου
Ι.Γ.1. του Παραρτήματος Ι του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 907/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 255,
28.8.2014, σ. 18).
Άρθρο 2
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός
Πληρωμών του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1306/2013 για τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), αναθέτει στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) της παρ. 1 του άρθρου 5
του Ν. 4314/2014 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μέρος των καθηκόντων του, για το
ακόλουθο υπομέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (εφεξής ΠΑΑ):
Μέτρο 7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20 του Κανονισμού. (ΕΕ)
1305/2013)
Υπομέτρο
Τίτλος υπομέτρου
7.3
Ανάπτυξη ευρυζωνικών
υποδομών στις αγροτικές περιοχές
Άρθρο 3
Αντικείμενο της ανάθεσης εκτέλεσης καθηκόντων
Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των πληρωμών για την χρηματοδότηση των δικαιούχων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 - 2020 για το υπομέτρο
του άρθρου 2, στο πλαίσιο του οποίου συμπεριλαμβάνονται και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις σχετικά με την
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών του Μέτρου 321
«Βασικές υπηρεσίες γα την οικονομία και τον αγροτικό
πληθυσμό» του ΠΑΑ 2007-2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19 - Μεταβατικές Ρυθμίσεις του ΠΑΑ
2014 - 2020.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει
τα εχέγγυα και μεριμνά ώστε:
α) να ελέγχονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η
επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδικασία
χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφωνία τους
προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση
της πληρωμής,
β) να διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από
την ενωσιακή νομοθεσία,
γ) να υποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα εντός
των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπεται από
τους ενωσιακούς κανόνες,

Τεύχος Β’ 3318/17.10.2016

δ) να είναι προσπελάσιμα τα έγγραφα και να διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την
εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα τους διαχρονικώς,
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων
υπό την έννοια των ενωσιακών κανόνων,
ε) να αποδέχεται τους ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και να παρέχει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί,
στ) να αποδέχεται του ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1306/2013, ως προς πληρότητα, την ακρίβεια και την
αλήθεια των λογαριασμών, σύμφωνα με και το άρθρο
5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 908/2014,
ζ) να τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 της αριθμ.
1065/19.4.2014 (Β' 1273/4.5.2016) απόφασης και στο
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του υπομέτρου του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρεώσεις,
την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους,
την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και
τις διαδικασίες πληρωμής, περιγράφονται και ορίζονται
στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) Συντονίζει και εποπτεύει την εκτέλεση των ανατεθέντων καθηκόντων της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών και της
προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των ανατεθέντων καθηκόντων της ΕΥΔ ΕΠΑΚΕΚ, ώστε να βεβαιώνεται ότι
αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σημείου Ι.Γ.1. του Παραρτήματος Ι του κατ' εξουσιοδότηση
Κανονισμού αριθμ. 907/2014 και την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
γ) Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, πρόσβαση σε εφαρμογές
λογισμικού και συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που της αναθέτει.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016
Οι Υπουργοί
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