
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής Θεσ-
σαλονίκης «EUROMEDICA» ως Κέντρου Εμφύτευ-
σης Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών.

2 Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του 
Γ.Ν.Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως Κέντρου τοποθέ-
τησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων 
διαδερμικά ή διακορυφαία.

3 3η τροποποίηση της αρ. 800/16-01-2015 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις 
στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γε-
ωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ2β/οικ. 81954 (1)
Αναγνώριση της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής Θεσ-

σαλονίκης «EUROMEDICA» ως Κέντρου Εμφύτευ-

σης Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών.  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-

έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α’/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/1983) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123/τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β’) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α’/1982) «Για σύσταση Κεντρι-
κού Συμβουλίου Υγείας «(ΦΕΚ 105/Α’/1982) όπως επα-
ναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 
34/Α’/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Β’) Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».

9. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας), όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Υ4α/ οικ. 84050 (ΦΕΚ 1295/Β/2009) από-
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέ-
ντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων Εμφύτευ-
σης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές».

11. Την αριθμ. Υ25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/τ.Β’/6-10-2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας.

12. Την υπ' αριθμ. 28 απόφαση της 264ης /29.9.2017 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

13. Την αριθμ. Γ2β/οικ. 81917/2-11-2017 απόφαση 
αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. 

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Την αναγνώριση της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής Θεσ-
σαλονίκης «EUROMEDICA» ως Κέντρου Εμφύτευσης Απι-
νιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών.

2) Την έγκριση του ιατρού Παπαδόπουλου Θωμά ως 
εμφυτευτή Απινιδωτών Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. Γ2β/οικ. 81959 (2)
Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του 
Γ.Ν.Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως Κέντρου τοπο-
θέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβί-
δων διαδερμικά ή διακορυφαία. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-

έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α’/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 
Α’/92) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α’/1982) «Για σύσταση Κεντρι-
κού Συμβουλίου Υγείας «(ΦΕΚ 105/Α’/1982) όπως επα-
ναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 
34/Α’/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β') «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

6. Το π.δ. 148/2017 (ΦΕΚ Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. Υ25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β’/6-10-2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη.

8. Την υπ' αριθμ. Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 απόφαση 
(ΦΕΚ 2542/Β’/25-11-2015) με θέμα: «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης 
Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυ-
φαία» και την τροποποίηση και συμπλήρωση αυτής με 
την υπ' αριθμ. Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 απόφαση (ΦΕΚ 
784/Β’/23-3-2016).

9. Την υπ' αριθμ. 24 απόφαση της 264ης/29.9.2017 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε αποδεκτή με την 
αριθμ. πρωτ. Γ2β/οικ.81919/2-11-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του 
Γ.Ν.Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως Κέντρου τοποθέτησης 
Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή 
διακορυφαία, καθόσον πληρούνται οι όροι και προϋ-
ποθέσεις της υπ'αρ. πρωτ: Α3γ/οικ.86222 /11-11-2015 
Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2542/τ.Β’/25-11-2015), 
όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 12076 (3)
3η τροποποίηση της αρ. 800/16-01-2015 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύ-

σεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 "Πρώτη δάσω-

ση γεωργικών γαιών" του Προγράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20, 66, 68 και 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

β) Των άρθρων 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014 «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών 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 διατά-
ξεις» (Α’ 265).

γ) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του ν. 4235/2014 «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας 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).

δ) Το γεγονός ότι το εν λόγω καθεστώς αφορά σε προ-
γράμματα του ΠΑΑ 2007-2013 που έχουν ενταχθεί πλέον 
στο νέο ΠΑΑ 2014-2020

ε) Του ν. 2503/1997 «διοίκηση οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α’ 98).

ζ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α’ 194), όπως ισχύει.

η) Το π.δ. 97/8.9.2017, «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» ΦΕΚ 198/Α’/15-9-2017). 

θ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

ι) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-9-2015) σχετικά με 
το διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
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καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας 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 κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 
20/12.2013, σ. 320).

β) (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L. 347, 20.12..2013, σ. 487).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ.549).

δ) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L347, 20.12.2013, σ. 608).

ε) (ΕΕ) αριθ. 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 Ευρωπα-
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών η) 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 
2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865).

στ) 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 ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση που καταργεί τον Καν. (ΕΚ) 
1122/2009 της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).

ζ) Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της 
Επιτροπής, της 1ης 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 Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).

η) 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) (ΕΕ L 227, 
31.7.2014, σ. 18).

θ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα 
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρ-
φωση (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 69).

3. Την αριθ. C(2015) final 9170/11-12-2015 εκτελεστι-
κή απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προ-
γράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (CG 2014GR06RDNP001).

5. Την αριθ. 3030/08-04-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων 
πράξεων του Μέτρου 221 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο 
Μέτρο 08 (Υπομέτρο 8.1) του ΠΑΑ 2014 -2020» (ΑΔΑ: 
7ΜΒΙ4653ΠΓ-6Δ8).

6. Την αρ. 800/16-01-2015 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 "Πρώτη δά-
σωση γεωργικών γαιών" του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (ΦΕΚ Β'128/2015) όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 103/24-1-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β' 104/2017).

7. Την αρ. 1791/74062/02-07-2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 
640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄1468/2015).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε σχέση με τη δαπάνη 
που προκλήθηκε κατά την ένταξη των δικαιούχων κατά 
τη 2η και 3η Προγραμματική Περίοδο.

9. Την αρ. 103281/24.10.2017 γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
10. Την αρ. 3109/24.10.2017 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. 

Π.Α.Α., αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της αρ. 
800/16-01-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
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κονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 "Πρώτη δά-
σωση γεωργικών γαιών" του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (ΦΕΚ Β'128/2015), το 
οποίο εμπίπτει στο υπομέτρο 8.1 "Δάσωση και δημι-
ουργία δασικών εκτάσεων" του μέτρου 8 "Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών" του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, προκειμένου να επιταχυν-
θεί η διαδικασία των πληρωμών.

Άρθρο 2 
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Στο άρθρο 7 της αρ. 800/16-01-2015 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ Β'128/2015) οι παράγραφοι 5 και 7 
αντικαθίστανται ως εξής:

5. Οι φορείς υλοποίησης μετά την καταχώρηση στο 
σύστημα των στοιχείων των δηλώσεων εφαρμογής 
προβαίνουν στη διεξαγωγή των ελέγχων όπως περι-
γράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και καταχωρούν 
τα αποτελέσματα αυτών στο σύστημα. Συντάσσουν 
αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους εφαρμο-
γής ανά καθεστώς ένταξης. Οι αναλυτικές καταστάσεις 
πληρωμής αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των 
φορέων υλοποίησης, προκειμένου να λάβουν γνώση 
οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο 
συμφέρον. Στη συνέχεια οι φορείς υλοποίησης προβαί-
νουν σε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης από 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σύμφωνα με το ισχύον 
έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων και συγκροτούν φά-
κελο πληρωμής δικαιούχων ανά καθεστώς ένταξης, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής 
και εξέτασης ενστάσεων. Οι ενστάσεις επί των αναρτη-
μένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής δύνανται 
να υποβληθούν από τους δικαιούχους εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης 
ανάρτησης.

7. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι Φ.Υ. προβαί-
νουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης 
σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα και συγκροτούν, ανά 
καθεστώς ένταξης, νέο φάκελο πληρωμής δικαιούχων.

Άρθρο 3 
Έλεγχοι

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 τα σημεία β. αα. και β. εε. 
της αρ. 800/16-01-2015 κοινής υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ 128/Β'/2015) τροποποιούνται και αντικαθίστανται 
ως εξής:

"β. Επιτόπιοι έλεγχοι
αα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από δύο τουλά-

χιστον ελεγκτές όπου ο ένας τουλάχιστον είναι δασολό-
γος ή δασοπόνος, όπως αυτοί ορίζονται από το φορέα 
υλοποίησης, με την συνδρομή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λεπτομέ-
ρειες σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους, δύνανται να 
καθοριστούν σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 25 του Καν. 809/2014 και υπό τον 
όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου, 
μπορεί να προαναγγελθεί η διενέργεια επιτόπιων ελέγ-
χων. Η προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύ-
τως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 
14 ημέρες. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν το 
σύνολο των υποχρεώσεων των δεσμεύσεων του δικαι-
ούχου όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας 
καθώς και το σύνολο των επί πλέον δεσμεύσεων, που 
μπορούν να ελεγχθούν κατά την στιγμή της επίσκεψης.

εε. Το δείγμα εξάγεται μηχανογραφικά από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, ο οποίος και τηρεί αρχείο με τη μεθοδολογία επι-
λογής δείγματος, με βάση τα ακόλουθα:

- Τυχαία επιλογή που καλύπτει το 25% του δείγματος
- Επιλογή, βάσει ανάλυσης κινδύνου, που καλύπτει το 

75% του δείγματος, βάσει κριτηρίων επιλογής τα οποία 
είναι:

i. ύψος ενίσχυσης για το τρέχον έτος εφαρμογής
ii. μέγεθος εκμετάλλευσης (συνολική ενταγμένη έκτα-

ση σε ha)
iii. αριθμός αγροτεμαχίων της έγκρισης
iv. κυρώσεις που επιβλήθηκαν τα παρελθόντα έτη 

εφαρμογής."

Άρθρο 4 
Τελικές Διατάξεις

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 800/16-01-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'128/2015) όπως τροποποι-
ήθηκε με την αρ. 103/24-1-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β' 104/2017).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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