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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017
(Β’ 2277) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των
Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων.

2

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α
1011 878ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β’ 204/2020) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών
τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και
διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος
2020», όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία
Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020
(Β’ 553) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και
ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1720/236156
(1)
1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017
(Β’ 2277) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύστα-

Αρ. Φύλλου 3819

ση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.»
και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
με τον ν. 4071/2012 (Α’ 85).
γ) 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 και ισχύει.
δ) 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), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) 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).
στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 114).
ζ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
η) Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017(Α’ 180), «Οργανισμός
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
θ) Του π.δ. 83/09-07-2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
ι) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
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ια) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α’ 119).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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)
υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98,
(ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’
αρ. 485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013,
p.549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ.
907/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου
2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ.
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, p.18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 908/2014
της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 της
28.8.2014, σ. 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος
αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI:
2014GR06RDNP001).
6. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 (Β’ 3447) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ
ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών
και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
7. Την υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017 (Β’ 2277) κοινή
υπουργική απόφαση με τίτλο «Ανάθεση καθηκόντων
του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
8 Την υπ’ αρ. 130433/16-12-2019 κοινή υπουργική
απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
9. Την υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση δια-
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δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020”» (Β’ 1273), όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 (Β’ 3322) υπουργική
απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αρ. 593/37447/31-03-2017 (Β’ 1190) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη
μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας περιόδου 2014-2020.
12. Την παρ. 5.2 της υπ’ αρ. 32732/21.03.2018 Εγκυκλίου οδηγιών με ΑΔΑ ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό
δαπανών ΠΔΕ 2019-2021 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
13. Την από 39595/29-06-2020 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ – ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017
(Β’ 2277) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ανάθεση
καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών
στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων» ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
«Για την πρώτη πληρωμή οι Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας των Περιφερειών αναλαμβάνουν τον έλεγχο
των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας
Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του
ΠΑΑ 2014-2020 (Β’ 1273/2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του
υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», συνεπικουρούμενες από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Για την δεύτερη πληρωμή οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020
(Β’ 1273/2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των
νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του υπομέτρου
6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών».
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Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017
(Β’ 2277) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1101458 ΕΞ 2020
(2)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.
Α 1011878 ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β’ 204) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών
τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και
διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ.
έτος 2020», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ.
Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020
(Β’ 553/2020) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
και ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των
άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου
19 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
γ) Του ν. 4651/2019 (Α’ 209) «Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».
δ) Του π.δ. 54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
ε) Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
στ) Της υπό στοιχεία 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019
(ΑΔΑ: ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».
ζ) Της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018
(Β’ 3240) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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η) Της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176554 ΕΞ 2019/
19-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΩ46ΜΠ3Ζ-334) απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σε επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων» Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023- 801-00000-00.
θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
(Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4389/2016.
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/
05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών,
Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1114753 ΕΞ 2017/
28-07-2017 (ΑΔΑ: Ψ7Λ046ΜΠ3Ζ-Ζ97) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για
τον «Ορισμό Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
6. Την υπό στοιχεία Ε. 2705/771/Γ0034/24.10.1996
Α.Υ.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Ε.
506/147/Γ0034/18.02.2002 Α.Υ.Ο. (Β’ 250) περί καταβολής μηνιαίου πάγιου χορηγήματος στους προϊσταμένους
της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την
κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010
και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.
8. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 (Β’ 1741) Α.Υ.Ο.
«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», ιδίως
το άρθρο 2 αυτής.
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9. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1011878 ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β’ 204/2020) «Απόφαση καθορισμού ποσών
για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη
των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2020»,
όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020 (Β’ 553/2020) απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
10. Το υπό στοιχεία ΔΣΤΕΠ Ε 1088440 ΕΞ 2020/21-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών
Ελέγχων και Παραβάσεων της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
11. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών, αποφασίζουμε:
1. Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1011878 ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β’ 204) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για
την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ.
έτος 2020», όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2- 2020 (Β’ 553/2020)
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Μηνιαίο
χορήγημα ανά
σκύλο σε ευρώ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β’
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρονικό
διάστημα

Συνολικό
ποσό
δαπάνης

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ΑΔΑ: ΨΑ6Τ46ΜΠ3Ζ-36Ε
216,00 €

Οικονομικό
Έτος 2020

1.296,00 €
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όνομα σκύλου: GORBI

α/α 60980/2020
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Όνομα σκύλου:
VLADA

ΑΔΑ: ΩΡΚ546ΜΠ3Ζ-ΥΗΘ
216,00 €

Οικονομικό
Έτος 2020

1.296,00 €

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ
Ν. ΧΑΝΙΩΝ
α/α 61002/2020

ΣΥΝΟΛΟ
2.592,00 €
Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους 2.592,00 € (δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ), που βαρύνει τις πιστώσεις των Ειδικών Φορέων 1023-801-0432200
και 1023-801-0435300, του Λογαριασμού 2410988001 «Αγορές λοιπών αγαθών (κατ’ αποκοπή χορήγημα)», οικονομικού έτους 2020.
Το χορήγημα θα καταβάλλεται στον προϊστάμενο του τελωνείου στο οποίο υπηρετεί ο συνοδός του σκύλου ανιχνευτή με τακτικό χρηματικό ένταλμα, μετά τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 (B’
1741) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 και το άρθρο
151 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) περί ασυμβίβαστων καθηκόντων διατάκτη και δημοσίου υπολόγου, όταν ο προϊστάμενος της προηγούμενης παραγράφου είναι και διατάκτης βάσει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017
(Β’ 12) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, το μηνιαίο χορήγημα
θα καταβάλλεται σε μόνιμο υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας, διαφορετικό του διατάκτη.
Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του Λογαριασμού 2410988001 των
ανωτέρω Ειδικών Φορέων και θα καταβάλλονται στον συνοδό σκύλου ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα,
σύμφωνα με τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1011878 ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β΄204) «Απόφαση καθορισμού
ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την
κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος
2020», όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020 (Β’ 553) απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02038190909200004*

