
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
2014-2020».

2 Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαρια-
σμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020.

3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Φ450/23759/1220/24.5.2016 (Β΄ 1740) απόφα-
σης της Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων με θέμα «Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 
έως 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
μεταφορών που διενεργούνται με συγκεκριμένα 
οχήματα.

4 Καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των 
προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 
εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
του ΕΠΑλΘ 2014-2020, άρθρο 62 παρ. 1α του Καν. 
(ΕΚ) 508/2014, μέτρο 8.3.1.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 81659 (1)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ-

ΔΑ 2014-2020».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί διορισμού υπουργών, 
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄ 3722).

7. Την με αριθμ. πρ. 3045/27.6.2017 επιστολή της ΕΥΔ 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

8. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Το με αριθμ. πρωτ.: 78149/12.7.2017, ενημερωτικό 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, της ΕΥΣΕ.

10. Την με αριθμ. πρωτ.: 78179/13.7.2017, εισήγηση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Αναπληρωτή Υπουργό με θέμα «Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας».

11. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για 
την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλά-
δας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και 
την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των 
αξόνων του προγράμματος.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας δύναται να εντάξει:
1. στον άξονα προτεραιότητας 6 του οικείου ΠΕΠ πρά-

ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 220 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

2. στον άξονα προτεραιότητας 9 του οικείου ΠΕΠ πρά-
ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
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ματοδότηση των έργων που θα εκτελούνται στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας και Αλι-
είας περιόδου 2014-2020.

Β. Θα χρεώνεται:
Η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού θα γίνεται μόνο 

με εντολές που θα εκδίδει η Διεύθυνση Λογαριασμών 
Δημοσίου - Τμήμα Δ΄ κατόπιν εγγράφου της «Ειδικής 
Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης» της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης. Τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρο-
νται σε πίστωση του λογαριασμού 23/200542 «Έσοδα 
από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» και στη μερίδα του 
Υπόλογου Συμψηφισμών.

Το τμήμα Δ΄ Χρηματικών Δοσοληψιών της Διεύθυνσης 
Λογαριασμών Δημοσίου, μετά την αναγγελία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του αντίστοιχου ποσού 
στον ανωτέρω λογαριασμό του Δημοσίου 23/200542, θα 
εμφανίζει αυτό στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτερο 
δυνατόν στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου - Τμή-
μα Δ΄, κάθε πραγματοποιούμενη πίστωση των εν λόγω 
λογαριασμών με τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Ι

Αριθμ. Φ450/23935/860 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

Φ450/23759/1220/24.5.2016 (Β΄ 1740) απόφα-

σης της Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων με θέμα «Εξαιρέσεις από τα άρθρα 

5 έως 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

μεταφορών που διενεργούνται με συγκεκριμέ-

να οχήματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5Α του άρθρου 14 

του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), όπως συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 37 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 165/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Α2/οικ.33354/2463/07 υπουργι-
κή απόφαση (Β΄ 967) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγη-

σης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες 
αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών».

5. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
σης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τη με αριθμ. πρωτ.: 4402/88/2017 (Β΄ 127) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 11226/133908/30.11.2016 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3903).

10. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 
του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» [(Άρθρο πρώτο του προεδρικού 
διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)].

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006, όπως ισχύει, κάθε κράτος 
μέλος της ΕΕ μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από τα άρθρα 
5 έως 9 του Κανονισμού στις αναφερόμενες μεταφορές 
του άρθρου αυτού.

12. Την ανάγκη τροποποίησης της Φ450/23759/1220/
2016 (Β΄ 1740) υπουργικής απόφασης.

13. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 1 της απόφασης της Υφυπουργού Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμό Φ450/23759/
1220 (Β΄ 1740/15.6.2016), προστίθεται περίπτωση ζ ως 
εξής:

«ζ. Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), οχήματα ιδιοκτη-
τών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 
που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από 
γεωργικές επιχειρήσεις, για μεταφορά εμπορευμάτων 
στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας 
σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από την εκάστοτε βάση 
δραστηριοποίησης της θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Για την απόδειξη της πλήρωσης της προϋπόθεσης κυ-
κλοφορίας σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων, οι ιδιοκτήτες 
των ΦΙΧ οχημάτων δηλώνουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και στις 
κατά τόπον υπηρεσίες της Τροχαίας:

α) την περίοδο κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία δε 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και ταυτίζεται με την 
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περίοδο συγκομιδής, την εκάστοτε ακτίνα κυκλοφορίας 
των ΦΙΧ οχημάτων ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θε-
ριζοαλωνιστικών μηχανών, τη βάση δραστηριοποίησης 
της επιχείρησης και τη χρονική διάρκεια της κάθε δρα-
στηριοποίησης, και,

β) το πρόγραμμα αναχώρησης και άφιξης των ΦΙΧ οχη-
μάτων ιδιοκτησίας τους βάσει των ημερών εργασίας της 
θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται τρεις (3) εργά-
σιμες ημέρες προ της έναρξης της κάθε εργασίας της 
επιχείρησης.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 21 Ιουλίου 2017 

Οι Υπουργοί

Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Μεταφορών και Τροφίμων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 1119 (4)
Καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 

εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020, άρθρο 62 παρ. 1α του Καν. 

(ΕΚ) 508/2014, μέτρο 8.3.1.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 35.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 
2014 και ειδικότερα το άρθρο 62.

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με 
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 
508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά 
την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων 
για τις πράξεις.

5. Την C(2014) 7801 final/29.10.2014 Εκτελεστική από-
φαση της Επιτροπής της 29.10.2014 «για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα».

6. Το ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/
23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) που αφο-
ρά στην «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...... μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.

9. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

10. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2, (Α΄ 20), όπως 
ισχύει.

11. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 
C (2015) 7417 / 26.10.2015, που αφορά την έγκριση του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.

12. Την υπ’ αριθμ. 134453/22.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/
2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ [(Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ 26.9.2014 (ΦΕΚ 
2573/τ.Β΄/2014)].

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατά-
σταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 υπουρ-
γικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δα-
πανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

14. Την υπ’ αριθμ. 1435/14.6.2016 (ΦΕΚ 1839/Β΄/2016) 
«πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία το-
πικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη 
για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του 
ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της 
Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 
2014-2020».

15. Την υπ’ αριθμ. 1637/8.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2174) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση και επιλογή των προγραμμάτων τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 19 «Στή-
ριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και της Προτεραιότητας 4 
«Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασ-
σας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020)».

16. Την υπ’ αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/
31.10.2016) κοινή υπουργική απόφαση Οικονομίας, 




