
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των οσπρίων 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
για το έτος ενίσχυσης 2020.

2 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των μήλων για 
το έτος ενίσχυσης 2020.

3 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στον τομέα των καρπών με κέ-
λυφος για το έτος ενίσχυσης 2020.

4 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμέ-
νης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού 
(Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια στην 
καλλιέργεια του σκληρού σίτου για το έτος ενί-
σχυσης 2020.

5 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 
2020.

6 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των πρωτεϊ-
νούχων σανοδοτικών ψυχανθών για το έτος ενί-
σχυσης 2020.

7 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 293/79973 (1)
   Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 

στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των οσπρίων 

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

για το έτος ενίσχυσης 2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 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).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

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

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β΄36).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονι-
σμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1155 
της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

5. Την υπ’ αρ. 1703/43630/21-04-2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερει-
ών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέ-
λεση άρθρου 52 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄855).

6. Το υπ’ αρ. 15255/5-3-2021 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
7. Το υπ’ αρ. 248/65766/5-3-2021 έγγραφο της Διεύ-

θυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια 

οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλω-
ση, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 176,62 
ευρώ/εκτάριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. 294/79986 (2)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 

στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των μήλων 

για το έτος ενίσχυσης 2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 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).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/05.01.2021).

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄36).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω Κανο-
νισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

5. Την υπ’ αρ. 1394/54298/18-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο-
ρισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στην καλλιέργεια των μήλων σε εκτέλεση του 
άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Β’ 1887).

6. Το υπ’ αρ. 15253/5-3-2021 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
7. Το από 8/3/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυν-

σης Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέρ-

γεια μήλων, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 
433,33 ευρώ ανά εκτάριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. 295/79993 (3)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 

στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, στον τομέα των καρπών με κέ-

λυφος για το έτος ενίσχυσης 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

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

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄36).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονι-
σμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1155 
της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

5. Την υπ’ αρ. 1393/54292/18-05-2015 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των 
καρπών με κέλυφος σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 
Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Β΄1887).

6. Το υπ. αρ. 15253/5-3-2021 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
7. Το από 8/3/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-

ου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια 

καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2020, καθο-
ρίζεται στα 102,16 ευρώ/εκτάριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Τροφίμων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    Αριθμ. 296/80001 (4)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμέ-

νης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού 

(Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια στην καλ-

λιέργεια του σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυ-

σης 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 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).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

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

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β΄36).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονι-
σμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1155 
της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

5. Την υπ’ αρ. 1194/155613/08-12-2014 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο-
ρισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση του άρθρου 
52 του Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β΄3393) όπως ισχύει.

6. Το υπ’ αρ. 15255/5-3-2021 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
7. Το υπ’ αρ. 248/65766/5-3-2021 έγγραφο της Διεύ-

θυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια 

σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται 
στα 72,57 ευρώ/εκτάριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Τροφίμων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. 297/80025 (5)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 

στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των πρωτε-

ϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος 

ενίσχυσης 2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 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).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

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

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β΄36).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονι-

σμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1155 
της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

5. Την υπ’ αρ. 1702/43627/21-04-2015 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού 
(Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (Β’ 855).

6. Το υπ’ αρ. 15255/5-3-2021 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
7. Το υπ’ αρ. 248/65766/5-3-2021 έγγραφο της Διεύ-

θυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια 

πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος 
ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 77,57 ευρώ/εκτάριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. 298/80057 (6)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 

στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των πρωτεϊ-

νούχων σανοδοτικών ψυχανθών για το έτος ενί-

σχυσης 2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 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).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).
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2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β΄36).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονι-
σμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1155 
της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

5. Την υπ’ αρ. 1867/74282/07-07-2017 απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των 
πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών σε εκτέλεση 
του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(Β΄2564/25-07- 2017).

6. Το υπ’ αρ. 15255/5-3-2021 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
7. Το υπ’ αρ. 248/65766/5-3-2021 έγγραφο της Διεύ-

θυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια 

των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, για το έτος 
ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 119,96 ευρώ/εκτάριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Τροφίμων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

   Αριθμ. 1129  (7)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238, 280 και 

283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4674/2020 «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 
(Α΄235).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α΄47).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 
250) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού 
Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδο-
νίας – Θράκης.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4479/2017 
«Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 94).

10. Την υπ’ αρ. 5109/23.06.2011 (Β΄ 1606) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας – Θράκης, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, όπως τροποποιήθηκε 
με τις 1183/20.02.15 (Β΄ 463), 989/16.02.2018 (Β΄ 719), 
852/18.02.2019 (Β΄ 639), 4274/20.07.2020 (Β΄ 3541), 
6593/07.10.2020 (Β΄ 4539) - Διόρθ. σφάλμ. στο (Β΄ 4798) 
και 9152/31.12.2020 (Β΄ 72) όμοιες.

11. Την 2/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Βέροιας, με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημο-
τικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του οικείου Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με τη σύσταση Αυτοτελούς 
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων  12 του  ν. 3492/2006 (Α΄ 210), 168 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και 83 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

12. Την 1/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέ-
ρω εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

13. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας, όπως διατυπώνεται 
στην 2/04.02.2021 απόφασή του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 1/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Βέροιας, με την οποία τροποποιείται  ο Ορ-
γανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, ως εξής:

1) Στο άρθρο 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προστίθε-
ται παράγραφος Α.4. ως εξής:

Α.4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
α) Γραφείο Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Διενέργειας 

Εσωτερικών Ελέγχων 
β) Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης 

Καταγγελιών
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2) Στο άρθρο 2 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 
στην Ενότητα «Ι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ», προστίθεται παράγρα-
φος Α.4. ως εξής:

Α.4 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται 

απευθείας στον Δήμαρχο και αποτελεί τον ελεγκτικό 
μηχανισμό της διοικητικής δράσης του Δήμου, ώστε να 
αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλει-
τουργίες. Προκειμένου να υλοποιήσει το ελεγκτικό του 
έργο και να υποβάλλει προτάσεις για την εύρυθμη λει-
τουργία των υπηρεσιών, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα 
τα βιβλία, τα στοιχεία (έντυπης και ψηφιακής μορφής) 
και τις δραστηριότητες του συνόλου των οργανικών μο-
νάδων του Δήμου Βέροιας. Ταυτόχρονα έχει την ευθύνη 
διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων των οποίων 
λαμβάνει γνώση και οφείλει εν γένει να τηρεί τους κα-
νόνες εχεμύθειας.

Οι αρμόδιοι Διευθυντές, Προϊστάμενοι και υπάλληλοι 
των λοιπών οργανικών μονάδων συνεργάζονται άμεσα 
και παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές 
και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.

Αρμοδιότητες:
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος:
• Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία του Τμήματος, καθορίζει τις προτεραιότητες 
ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και 
συνεργάζεται σε τακτική βάση  με τους υφισταμένους 
του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υπο-
κίνηση για την υλοποίηση  του επιδιωκόμενου έργου. 
Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμο-
διοτήτων του Τμήματος.

• Υποβάλλει προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβού-
λιο, το ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων και συμ-
βουλευτικών έργων (ήτοι, τα πορίσματα των διενεργού-
μενων ελέγχων, την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και 
τον βαθμό υλοποίησης των προτάσεων για βελτίωση).
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από την επαρκή διαβεβαίω-
ση για τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου μηχανισμών 
ελέγχου και διακυβέρνησης του Δήμου, ως προς την 
επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
αυτών, ή τη διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή 
μέρος αυτών και στη συνέχεια κοινοποιείται στις αρμό-
διες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

• Επιπλέον, ο Προϊστάμενος ευθύνεται για το σχεδια-
σμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσω-
τερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συν-
θήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας 
των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών του Δήμου.

 α) Το Γραφείο Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Διενέρ-
γειας Εσωτερικών Ελέγχων είναι αρμόδιο ιδίως για:

• Την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της μεθοδολογίας 
και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα.

• Τη σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λει-
τουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, και  την 
υποβολή αυτού προς έγκριση από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο.

• Τη σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών 
Ελέγχων.

• Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εσωτερικών 
ελέγχων και συμβουλευτικών έργων, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του 
Δήμου.

• Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο, 
για την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης 
των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων του.

• Τη μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση 
των υπαλλήλων του Τμήματος.

• Τη σύνταξη καταλόγων υπόχρεων υπαλλήλων και 
αιρετών σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικο-
νομικών συμφερόντων «Πόθεν Έσχες» του ν. 3213/2003 
και εισαγωγή του συγκεντρωτικού καταλόγου υπόχρεων 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή "ΠΟΘΕΝ" των αντίστοιχων 
αρχών ελέγχου.

• Τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, προγραμματισμέ-
νων ή έκτακτων, για την αξιολόγηση των συστημάτων 
διαχείρισης κινδύνου εσωτερικού ελέγχου (μηχανισμών 
ελέγχου) και διακυβέρνησης.

• Τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου (Internal Control System) κατά τομέα αρμοδι-
ότητάς τους και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών 
προτάσεων.

• Τον έλεγχο εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξω-
τερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
του Δήμου.

• Την παροχή προγραμματισμένων ή έκτακτων, συμ-
βουλευτικών έργων, στο πλαίσιο  της συμβουλευτικής 
δραστηριότητας.

• Την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της 
εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των 
προγραμμάτων, κατά τομέα αρμοδιότητάς τους.

• Τη μέριμνα για την τήρηση κατάρτισης του προϋπο-
λογισμού του Δήμου, τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής 
των διαδικασιών εκτέλεσής του και της τήρησης της δια-
δικασίας για την ορθή διενέργεια των δαπανών, συμπερι-
λαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, την ορθή εί-
σπραξη και εμφάνιση των εσόδων και της διαχείρισης της 
περιουσίας του Δήμου, για τον εντοπισμό τυχόν φαινο-
μένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, 
σπατάλης ή απάτης και την αποτροπή τους στο μέλλον.

• Τον έλεγχο τήρησης της διαδικασίας για την έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων και τη διαβίβαση των σχετικών 
εκθέσεων ελέγχου στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης.

• Την έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας 
απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ-
πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 
και ισχύει.

• Τον τακτικό έλεγχο των παγίων προκαταβολών που 
έχουν συσταθεί στο Δήμο Βέροιας.

• Τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας 
και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομι-
κών και λοιπών αναφορών.

• Τον έλεγχο πληροφοριακών εφαρμογών, κατά το-
μέα αρμοδιότητάς τους προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν εν-
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σωματωθεί σε αυτές επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες – 
μηχανισμοί ελέγχου, καθώς και τον έλεγχο για την ορθή –
ασφαλή διαχείριση αυτών από τους χρήστες.

• Τον έλεγχο της επάρκειας του συστήματος διαχεί-
ρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα 
προγράμματα του Δήμου.

• Την επίβλεψη και τη διασφάλιση της ορθής διενέργειας 
των εσωτερικών ελέγχων και την παρακολούθηση υλο-
ποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων σύμφω-
να με το εγκεκριμένο ελεγκτικό πρόγραμμα του Δήμου.

• Τη σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγ-
χου και την αποστολή τους στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
του Δήμου για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθω-
τικών και βελτιωτικών ενεργειών.

• Τη σύνταξη Ενημερωτικών Σημειωμάτων προς τον 
Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα και τους αρμόδιους κατά 
περίπτωση Διευθυντές και Προϊσταμένους των λοιπών 
οργανικών μονάδων, για γνωστοποίηση υψηλών, για το 
Δήμο, κινδύνων, που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια 
των εσωτερικών ελέγχων.

• Την αμελλητί γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες 
ή στον αρμόδιο πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεων απάτης ή έλλει-
ψης ακεραιότητας, ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων.

• Τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της τυ-
χόν ανάγκης καταλογισμού, σε περίπτωση διαπίστωσης 
ελλείμματος.

• Την παρακολούθηση της υλοποίησης των βελτιωτι-
κών ενεργειών των εσωτερικών ελέγχων.

• Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενερ-
γειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δή-
μου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού 
ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

• Την παρακολούθηση της έκβασης των αποτελεσμά-
των του παρεχόμενου συμβουλευτικού έργου.

• Την υποβολή περιοδικής αναφοράς προς τον Δήμαρ-
χο, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και την 
υποβολή σχετικών προτάσεων.

β ) Το Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης 
Καταγγελιών είναι αρμόδιο ιδίως για:

• Τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των υποθέσεων πα-
ραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες, 
ενδεχομένως, εμπλέκονται υπάλληλοι του Δήμου.

• Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε πε-
ρίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής, πριν 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος, προκειμένου να 
διαπιστωθεί, αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην 
αρμόδια υπηρεσία ή εκτός αυτής.

• Τη συλλογή, τη διερεύνηση, την επεξεργασία, τη σύν-
θεση, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση 
των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφο-
ρούν στην ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων του Δήμου 
σε πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα περί 
την υπηρεσία.

• Τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικη-
τικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανά-
κρισης, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρ-
μόδιο όργανο, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών 
που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για 
τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών 
παραπτωμάτων περί την υπηρεσία, καθώς και την πα-
ραπομπή των υπαιτίων αρμοδίως.

• Τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για 
την πειθαρχική (ή και ποινική δίωξη των υπαλλήλων), 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δι-
καίου, (καθώς και του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών 
ποινικών νόμων).

• Την εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρό-
ληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες 
και τους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου.

• Την τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζε-
ται το Τμήμα και την εισήγηση στον Προϊστάμενο του 
Τμήματος για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που 
κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και την επανε-
ξέταση παλιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων 
που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

3) Στον σχετικό πίνακα του άρθρου 7 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», προστίθεται το Αυτοτελές Τμή-
μα Εσωτερικού Ελέγχου, ως εξής:

Ι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η Επιλογή προϊσταμένων
θα γίνεται από υπαλλήλους των Κλάδων:

Α.4 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ή
ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών και ελλείψει αυτών:
ΠΕ Πληροφορικής ή
ΠΕ Μηχανικών και ελλείψει αυτών: 
ΤΕ Διοικητικών Λογιστών ή
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. ή
ΤΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών: 
ΔΕ Διοικητικών

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 5109/23.06.2011 (Β΄ 1606) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας – Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί.
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Ακροτελεύτιο άρθρο – Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας, προκαλείται δαπάνη 

ύψους 4.220,00€ κατ’ έτος, η οποία θα καλυφθεί από τους 
Κ.Α. του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βέ-
ροιας 10.6011.001 και 10.6050.001 για το έτος 2021, ενώ 
για καθένα από τα επόμενα έτη, θα προκαλείται ανάλογη 
δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς και στους αντίστοιχους Κ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 12 Μαρτίου 2021

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011342303210008*
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