
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώ-
ην εργαζομένους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» κατ’ εφαρμογή του άρ-
θρου 22 του ν. 4587/2018 (Α’ 218).

2 Ειδική πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελές Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και 
Βοήθειας στο Σπίτι», με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΜ-
ΜΗ ΖΩΗΣ», ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα.

3 Σύσταση Μητρώου Αξιολογητών, με σκοπό την 
αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμε-
νων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περι-
φέρεια Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 23610/438 (1)
   Χορήγηση ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώ-

ην εργαζομένους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» κατ’ εφαρμογή του άρ-

θρου 22 του ν. 4587/2018 (Α’ 218).   

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθμί-

σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 218), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 97 του ν. 4605/2019 (Α’ 52),

2. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

3. το ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού 
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197),

4. το άρθρο 74 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργα-
σιακές σχέσεις» (Α’ 115),

5. τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και ιδίως την παρ. 1δ του άρθρου 41 
και το άρθρο 90,

6. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

7. το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονο-
μικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε-
ρότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης»,

8. τον ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

9. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

10. το π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116),

11. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208),

12. το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),

13. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α’ 168),

14. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

15. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
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16. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37),

17. το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 160),

18. το π.δ. 23/2019 το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 28),

19. την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168),

20. την οικ.44549/Δ9.12193/8.10.2015 (Β’ 2169) υπουρ-
γική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με τις οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (Β’ 3801) 
και οικ.59285/18416/12.12.2017 (Β’ 4503) όμοιές της,

21. την Υ173/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Β’ 3610),

22. την Υ59/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 3818),

23. την Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Β’ 695),

24. την οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο 
Μπάρκα» (Β’ 733),

25. το αριθμ. 43921/24-04-2019 έγγραφο της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών,

26. την 23145/817/23-5-2019 απόφαση της Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΠΓ2465Θ1Ω-7ΕΓ),

27. την αριθμ. 21617/1926/23-5-2019 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

28. την αριθμ. 43336/24-5-2019 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ,

29. τις 4749/24-5-2019 (ΑΔΑ: Ω3Γ34691Ω2-ΛΚΓ), 
10617/24-5-2019 (ΑΔΑ: 78ΜΤ4691Ω2-9ΛΕ), 850/24-5-2019 
(Ω5ΚΔ4691Ω2-Μ5Ρ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
των Περιφ/κών Δ/νσεων του ΟΑΕΔ,

30. τις 2362/34/21-5-2019 και 2372/35/22-5-2019 απο-
φάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ περί έγκρι-
σης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΝΜ04691Ω2-ΝΟ3, 
6ΓΜ34691Ω2-ΞΞΟ),

31. το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα συμ-
βάλλει στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 
διαβίωσης των εργαζομένων οι οποίοι θα επηρεαστούν 
από την εξυγίανση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.) μέσω της μείωσης του 
μισθολογικού κόστους,

32. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως το ποσό των 
12.000.000,00 ευρώ η οποία βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 0651, 0652,0655) και κατανέμεται 
σε ετήσια βάση ως εξής:

- για το 2019: έως 1.700.000,00 ευρώ,
- για το 2020: έως 2.700.000,00 ευρώ,
- για το 2021: έως 2.500.000,00 ευρώ,
- για το 2022: έως 2.300.000,00 ευρώ,
- για το 2023: έως 2.000.000,00 ευρώ,
- για το 2024: έως 800.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώ-

ην εργαζομένους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του 
ν. 4587/2018 (Α’ 218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 97 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), ως εξής:

Α. 1. Οι δικαιούχοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ήταν εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου στην εταιρεία Ε.Β.Ζ. Α.Ε., των οποίων η σύμβαση 
έχει καταγγελθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
22 του ν. 4587/2018 (Α’ 218), όπως ισχύει,

β. απασχολήθηκαν στην εν λόγω εταιρεία με σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου για τουλάχιστον μία πενταε-
τία πριν από τη δημοσίευση του ν. 4587/2018,

γ. δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιο-
δότησης κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα,

δ. έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργα-
σίας. Εντάσσονται επίσης, και όσοι θα θεμελιώσουν δι-
καίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 
62 ετών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημε-
ρομηνία της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των δικαιούχων 
στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, της αναγγελίας τους 
ως άνεργους στα μητρώα και της υποβολής της σχετικής 
με την επιδότηση αίτησης τους εφόσον αυτή πραγμα-
τοποιηθεί εντός 60 ημερών από τη λύση της σύμβασης 
εργασίας. Η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται σε 
μηνιαία βάση και διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση από τους 
δικαιούχους των προϋποθέσεων για λήψη μειωμένης ή 
πλήρους κύριας σύνταξης γήρατος και σε κάθε περί-
πτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες. 
Όσοι μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα συμπληρώ-
σουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, 
θα μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα έως και τη 
λήξη της εξηντάμηνης (60 μήνες) διάρκειάς του.

3. Το ύψος της μηνιαίας ειδικής επιδότησης ανεργίας 
καθορίζεται ως εξής:

α. 930 ευρώ, για τους εργαζόμενους κατηγορίας ΥΕ,
β. 970 ευρώ, για τους εργαζόμενους κατηγορίας ΔΕ,
γ. 1.010 ευρώ, για τους εργαζόμενους κατηγορίας ΤΕ,
δ. 1.050 ευρώ, για τους εργαζόμενους κατηγορίας ΠΕ.
4α. Κατά τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας 

συνεχίζεται η ασφάλιση των δικαιούχων στους οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς, για όλους τους κλάδους ασφάλι-
σης στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί και τους 
αναγνωρίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά 
μήνα. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος 
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πραγματικής εργασίας και ασφάλισης και λαμβάνεται 
υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συ-
νταξιοδότηση.

β. Όσοι δικαιούχοι ασφαλίζονταν στον κλάδο των βα-
ρέων και ανθυγιεινών για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά 
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους, 
συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ` όλη 
τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.

γ. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, εργαζομέ-
νου και εργοδότη, για όλους τους κλάδους ασφάλισης 
στους οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως μισθωτοί, 
υπολογίζονται επί των αποδοχών των εργαζομένων κατά 
τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησής τους πριν τη 
λήξη των συμβάσεων εργασίας τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, εργαζομένου και εργοδό-
τη, όπως ισχύουν, βαρύνουν το πρόγραμμα, παρακρα-
τούνται και αποδίδονται από τον ΟΑΕΔ στους οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ).

5. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγρά-
φων, για την ένταξη των δικαιούχων της παρ. Α.1 στο 
πρόγραμμα και την επιδότησή τους, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις για την επιδότηση των κοινών ανέργων από 
τον ΟΑΕΔ, του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, και της με 
αριθμ. 3701/55/22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδό-
τηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 
(Α’ 170), όπως ισχύει.

Β. Οι δικαιούχοι, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 
προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, τα 
εξής δικαιολογητικά:

α. αίτηση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα της ειδικής 
επιδότησης ανεργίας,

β. έγγραφο λύσης της σύμβασης εργασίας από την 
Ε.Β.Ζ. Α.Ε.,

γ. βεβαίωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΕΦΚΑ) περί της πιθανής ημερομηνίας θεμελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε πλήρη ή μειωμένη 
σύνταξή τους,

δ. βεβαίωση της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. σχετικά με: i) την υπηρε-
σιακή κατάσταση (κλάδος, ειδικότητα) του δικαιούχου, 
ii) τις ακαθάριστες ασφαλιστέες αποδοχές του τελευ-
ταίου μήνα πλήρους απασχόλησης πριν την καταγγελία 
σύμβασης εργασίας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη 
υποβληθείσα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), 
iii) τυχόν κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στην ασφάλισή 
τους σε άλλους κλάδους που πιθανών δεν συμπεριλαμ-
βάνονται στην Α.Π.Δ.,

ε. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης του αιτούντα.
Γ. 1. Το ποσό της ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατα-

βάλλεται από τον ΟΑΕΔ στον δικαιούχο, μετά από τη 
συμπλήρωση κάθε μηνός ανεργίας με την επίδειξη ισχύ-
οντος δελτίου ανεργίας.

2. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας δι-
ακόπτεται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για 
πλήρη σύνταξη.

3. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας ανα-
στέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχό-
ληση του επιδοτούμενου. Κατά τα λοιπά (ενδεικτικά: 
αναστολή, διακοπή, ασθένεια, αναχώρηση στο εξωτε-

ρικό, αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου στην 
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
ν.δ. 2961/1954, όπως έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστε-
ρα και όπου δεν έρχονται σε αντίφαση με την παρούσα 
απόφαση.

4. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ 
και του αιτούντος επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

5. Η έναρξη ισχύος της απόφασης αρχίζει με τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Δ14/23415/366 (2)
Ειδική πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελές Μη 

Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και 

Βοήθειας στο Σπίτι», με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΜ-

ΜΗ ΖΩΗΣ», ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρω-

τοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

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

β) Του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’) «Νό-
μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμ-
βάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη-
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” 
και άλλες διατάξεις».
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γ) Της παρ.  3 του άρθρου 283 του ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Των παρ. 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236 Α’) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) Των παρ. 1 και 2 εδάφ. δ’ του άρθρου 7 του ν. 3106/
2003 (ΦΕΚ 30 Α’) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστή-
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) Της παρ. 1 εδάφ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206 Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

η) Του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α’).
2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης».

3. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρων… ….Υφυπουργών».

4. Την Υ28/ΦΕΚ 2168/Β’/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

5. Την Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β’) απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την Γ.Π.:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163 Β’) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Την από 21-5-2019 έκθεση αξιολόγησης του Κοινω-
νικού Συμβούλου.

8. Την αριθμ. 1930/22-05-2019 εισήγηση της Αντιπε-
ριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

9. Τη θετική γνωμοδότηση του ΕΚΚΑ σχετικά με την 
πιστοποίηση του ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
«Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδο-
ποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι», με διακριτικό τίτλο 
«ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ», ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, με το αριθμ. 4006/
23-05-2019 έγγραφο.

10. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/
Β’/23-02-2017) «Εθνικό Μητρώο ….και άλλες διατάξεις» 
έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή του φορέα στο ηλε-
κτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελές Μη Κερδο-
σκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο 

Σπίτι», με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ», ως φορέα 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντί-
δας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ.1656_2019 (3)
Σύσταση Μητρώου Αξιολογητών, με σκοπό την 

αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμε-

νων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Πε-

ριφέρεια Αττικής. 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014), 
όπως ισχύει.

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

3. Την 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-5-2018) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροπο-
ποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Την 32670/ΕΥΘΥ/327/23-03-2015 (ΦΕΚ  715/Β’/
24.04.2015) υπουργική απόφαση, με την οποία ανα-
διαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού 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 κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως ισχύει.

6. Τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
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7. Τον Καν (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση, 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, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

8. Τον Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα-
νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 
του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 
347/20.12.2013).

9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθμ. 807/2014 
της Επιτροπής 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 Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).

10. Την C (2015) 9170 final/11.12.2015 εκτελεστική 
απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

11. Την 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β’/04.05.2016) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020» (ΣΔΕ), 
όπως ισχύει.

12. Την 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται 
αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΠΑΑ 2014-2020: Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών και Β. Στις 
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι 
Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ, όπως ισχύει.

13. Το αριθμ. 2353/27.09.2016 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων με θέμα «Περιφερειακή κατανομή πόρων 
εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020».

14. Την 13158/28.11.2017 (ΦΕΚ 4302/Β’/2017) υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των 
Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και 
4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη 
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος”» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Την 13849/14.12.2017 (ΦΕΚ 4543/Β’/2017) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση για την υπο-
βολή προτάσεων προς ένταξη στο Υπομέτρο 4.1 “Στή-

ριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του 
ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

16. Το αριθμ. 8144/24.09.2018 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 
με θέμα: «Αξιολόγηση αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο 
του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ».

17. Την 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ  677/Β’/
3-3-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βο-
ήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης κατα-
λόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει.

18. Το αριθμ. 2609/29.08.2018 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 
2014-2020 με θέμα: «Υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βο-
ήθειας από Υπηρεσίες των Περιφερειών για την εφαρμο-
γή των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, που τους 
έχουν εκχωρηθεί».

19. Την 375/30.01.2019 (ΦΕΚ 755/Β’/05.03.2019) από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με θέμα: «Ορισμός Δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής Βο-
ήθειας του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Αττικής».

20. Τα άρθρα 21 και 28 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α’/16.12.2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως 
ισχύει.

21. Την 1024/26.03.2019 (ΑΔΑ: 67Τ54653ΠΓ-ΙΕΟ) από-
φαση ένταξης του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, 
Μονάδα Γ, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που 
της έχουν εκχωρηθεί» και κωδικό ΣΑE 2019ΣΕ08210010.

22. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων 
των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στην Περιφέρεια 
Αττικής, στο πλαίσιο των εκχωρούμενων Μέτρων/Δρά-
σεων του ΠΑΑ 2014-2020.

23. Την αριθμ. 1205/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9Θ8Ο7Λ7-Γ77) 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύστα-
ση Μητρώου Αξιολογητών, με σκοπό την αξιολόγηση 
Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλά-
δας 2014-2020, στην Περιφέρεια Αττικής.

24. Το ν. 4590/2019 (Α’ 17) άρθρο 52.
25. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση Μητρώου

1. Τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου Αξιολογη-
τών, Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Αττικής, με 
τίτλο «Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων 
ΠΑΑ στην Περιφέρεια Αττικής (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ)», με 
σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων των προς έντα-
ξη για χρηματοδότηση Αιτήσεων Στήριξης, στο πλαίσιο 
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των αντίστοιχων Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-
2020 στην Περιφέρεια Αττικής, σε συνέχεια της αριθμ.  
1205/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9Θ8Ο7Λ7-Γ77) πρόσκλησης 
όπως ισχύει κάθε φορά.

Στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ δύναται να εγγραφούν και τα 
μέλη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών καθώς και των Επι-
τροπών Ενστάσεων έτσι όπως προβλέπονται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο των προς αξιολόγηση Μέτρων του ΠΑΑ 
2014-2020.

2. Το ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ καταρτίζεται και τηρείται στην 
έδρα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, με ευθύνη της 
Μονάδας Γ’ της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Η τήρησή 
του γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων.

3. Μετά την κατάρτιση του, το Μητρώο Αξιολογη-
τών (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ) αναθεωρείται και επικαιροποι-
είται, είτε λόγω προσθήκης νέων μελών, ή διαγραφής 
μελών, είτε λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων, μετά 
από τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και της αριθμ.  
1205/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9Θ8Ο7Λ7-Γ77) Πρόσκλησης Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως ισχύει, προκειμένου να 
καλύπτονται οι προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες σε 
ειδικότητες για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης 
των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην 
Περιφέρεια Αττικής.

Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ δεν συνεπάγεται κατ’ 
ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση έργου αξιολό-
γησης.

4. Η ισχύς του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ εκτείνεται σε όλο το 
χρονικό διάστημα διενέργειας των αξιολογήσεων των 
προς ένταξη για χρηματοδότηση Αιτήσεων Στήριξης, των 
αντίστοιχων Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Άρθρο 2
Έργο και υποχρεώσεις των μελών του μητρώου 
αξιολογητών (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ)

1. Ο σκοπός του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ, επιτελείται με τον 
ορισμό και τη συμμετοχή των μελών του, στην αξιολό-
γηση των Αιτήσεων Στήριξης που αιτούνται χρηματο-
δότηση μέσω των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 
2014-2020. Κατά τον ορισμό των μελών του ΜΑΕΜ ΠΑΑ 
ΠΑττ θα διασφαλίζεται, σε επίπεδο φυσικού προσώπου, 
η τήρηση της εχεμύθειας κατά την αξιολόγηση της κάθε 
μεμονωμένης ελεγχόμενης Αίτησης Στήριξης, καθώς και 
η τήρηση των προβλεπόμενων στο ΣΔΕ περί σύγκρου-
σης συμφερόντων.

2. Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λάβουν γνώση του 
θεσμικού πλαισίου του μέτρου που αξιολογούν.

3. Οι αξιολογητές μέλη του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων τους, διενεργούν αξιολογήσεις 
μέσω της συμπλήρωσης των αντίστοιχων ηλεκτρονικών 
φύλλων αξιολόγησης του ΠΣΚΕ με βάση τα εγκεκριμένα 
προγραμματικά έγγραφα, τους κανόνες και τα εγχειρίδια 
επιλεξιμότητας δαπανών, το Ενωσιακό και Εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο, το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ-
χου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020, τις αφορούσες υπουργικές 
αποφάσεις και κάθε σχετική οδηγία/εγκύκλιο.

4. Οι αξιολογητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους 
όρους της αριθμ.  1205/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9Θ8Ο7Λ7-Γ77) 

πρόσκλησης, όπως ισχύει, καθώς και να συμμετέχουν, 
μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τη Διεύθυνση 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής (ΔΑΚΠ) Περιφέ-
ρειας Αττικής, σε σεμινάρια-επιμορφώσεις σχετικά με 
ζητήματα αξιολογήσεων, που διοργανώνονται από αυτή 
ή την ΕΥΔ ΠΑΑ ή ΜΟΔ Α.Ε., είτε από άλλο φορέα.

5. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται, ακόμα 
και με την κατάλληλη αξιοποίηση των αναπληρωματι-
κών μελών, ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως αξι-
ολογητές μιας αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη 
σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που εξετάζει τη 
συγκεκριμένη αίτηση.

6. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλί-
ζεται ότι άτομα που έχουν αξιολογήσει ή γνωμοδοτήσει 
επί μιας αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη διαδικα-
σία εξέτασης προσφυγής που αφορά τη συγκεκριμένη 
αίτηση.

7. Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ δεν συνεπάγεται 
κατ’ ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση έργου αξιο-
λόγησης.

Άρθρο 3
Εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών 
(ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ)

Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ δεν είναι υποχρε-
ωτική για τη συμμετοχή στα στάδια της αξιολόγησης, 
ωστόσο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζη-
μίωση όσων συμμετέχουν σε αυτά, εφόσον οι εργασίες 
αξιολόγησης πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργα-
σίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση για τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και έχει 
προβλεφθεί σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση κα-
θορισμού αμοιβής τους.

Η δαπάνη για τις εργασίες των σταδίων αξιολόγησης 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Μέτρου 20 του ΠΑΑ «Τε-
χνική Βοήθεια κρατών Μελών» μέρος των οποίων έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, υπηρεσία 
που έχει ορισθεί Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας (έργο με 
κωδικό ΣΑE 2019ΣΕ08210010).

Στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ εγγράφονται υπάλληλοι (μόνι-
μοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.), των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής, των Αποκεντρωμένων και Περιφε-
ρειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι εσωτερικού, ή ανα-
γνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, 
με τις εξής ειδικότητες: (ΠΕ) Γεωτεχνικοί, (ΤΕ) Γεωπονίας, 
Οικονομικοί, Μηχανικοί και έχουν ικανότητα χειρισμού 
Η/Υ (εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλ-
λων και διαδικτύου).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαι-
τούμενα προσόντα και η διαδικασία στελέχωσης του 
Μητρώου καθορίζονται στην αριθμ. 1205/10-04-2019 
(ΑΔΑ: 9Θ8Ο7Λ7-Γ77) πρόσκληση όπως ισχύει.

Μετά την κατάρτιση/στελέχωσή του, το Μητρώο 
Αξιολογητών (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ) αναθεωρείται και επι-
καιροποιείται, είτε λόγω προσθήκης νέων μελών, ή δια-
γραφής μελών, είτε λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων 
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μετά από τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου 
να καλύπτονται οι προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες σε 
ειδικότητες για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης 
των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην 
Περιφέρεια Αττικής.

Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ δεν συνεπάγεται κατ’ 
ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση έργου αξιολό-
γησης.

Η ισχύς του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ εκτείνεται σε όλο το χρο-
νικό διάστημα διενέργειας των αξιολογήσεων των προς 
ένταξη για χρηματοδότηση Αιτήσεων Στήριξης, των αντί-
στοιχων Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Το Μητρώο καταρτίζεται/στελεχώνεται και τροπο-
ποιείται με σχετική απόφαση της/του Περιφερειάρχη 
Αττικής, μετά από εισήγηση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ατ-
τικής σε συνέχεια της αξιολόγησης των υποβληθέντων 
αιτημάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 
5 της παρούσης. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στο 
ΦΕΚ και αναρτάται στη Διαύγεια.

Οι αιτούντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει 
στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 4
Διαγραφή μελών από το μητρώο αξιολογητών 
(ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ)

Διαγραφή των εγγεγραμμένων μελών του ΜΑΕΜ ΠΑΑ 
ΠΑττ δύναται να επέλθει κατόπιν τεκμηριωμένου αιτή-
ματος της ΔΑΚΠ Περιφέρειας Αττικής προς την ΕΥΔΕΠ 
Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια εισήγησης της ΕΥ-
ΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς την Επιτροπή Αξιολόγη-
σης, εφόσον διαπιστώνεται ότι δε συντρέχουν πλέον οι 
λόγοι - προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο όπως στην 
περίπτωση απόλυσης, συνταξιοδότησης, οικειοθελούς 
παραίτησης, θανάτου, κ.λπ., είτε εφόσον διαπιστώνεται 
για συγκεκριμένα μέλη:

i. μη αιτιολογημένη άρνηση, εφαρμογής των οδηγιών 
και των κατευθύνσεων της ΕΥΔ ΠΑΑ,

ii. παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων 
τους ή μη άρτια εκτέλεση του έργου που τους ανατίθεται,

iii. ψευδής δήλωση στοιχείων στην Υπεύθυνη Δήλωση 
την οποία κατέθεσαν με τα δικαιολογητικά της Αίτησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

iv. καταδίκη για κακούργημα ή οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτρο-
πή συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

v. παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για κακούρ-
γημα ή πλημμέλημα ή υπό δικαστική συμπαράσταση,

vi. μη τήρηση αντικειμενικής και τεκμηριωμένης αξι-
ολόγησης των αιτήσεων,

vii. μη τήρηση των προθεσμιών που τίθενται από το 
θεσμικό πλαίσιο,

viii. μη τήρηση εχεμύθειας ως προς τις διαδικασίες και 
τους φακέλους που επεξεργάζεται.

Άρθρο 5
Τρόπος και διαδικασία αξιολόγησης των 
αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο αξιολογητών

Για την εξέταση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, που υποβάλλονται για την εγγραφή στο ΜΑΕΜ 
ΠΑΑ ΠΑττ, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι τριμελής και αποτελεί-
ται από δύο (2) στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής (ΔΑΚΠ) Περιφέρειας Αττικής και 
ένα (1) στέλεχος της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με τους 
αναπληρωτές τους, ενώ για την υποβοήθηση του έργου 
της δύναται να ορίζεται και Γραμματεία.

Η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και η τρο-
ποποίηση αυτής, πραγματοποιούνται με απόφαση της/
του Περιφερειάρχη που αναρτάται στη Διαύγεια.

Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης συνίσταται, 
στην αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Αξι-
ολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ, που υποβάλ-
λονται στο πλαίσιο της αριθμ. 1205/10-04-2019 (ΑΔΑ: 
9Θ8Ο7Λ7-Γ77) Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδι-
αφέροντος όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και στη δια-
γραφή μελών εφόσον διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι 
λόγοι του άρθρου 4 της παρούσας.

Ειδικότερα η Επιτροπή:
i. Εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υπο-

ψηφίων Αξιολογητών. Η Επιτροπή δύναται να ζητά από 
τους υποψήφιους, επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία, ιδίως 
αναφορικά με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ή τυχόν 
πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πλή-
ρωση των προϋποθέσεων. Ενδεχόμενη άρνηση ή παρά-
λειψη παροχής των ζητούμενων πληροφοριών, θα συνε-
πάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου. 
Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από το σύνολο των 
προβλεπόμενων, στην Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος δικαιολογητικών θα απορρίπτονται.

ii. Σχηματίζει κρίση, με βάση τα υποβληθέντα στοι-
χεία υποψηφιότητας, σχετικά με την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ.

iii. Καταρτίζει πίνακα με τους υποψήφιους που πλη-
ρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο 
ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ, καθώς και πίνακα των απορριπτέων με 
σχετική αιτιολόγηση. Τα προσωρινά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης κατόπιν εισήγησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής με σχετική απόφαση της/του Περιφερειάρχη 
Αττικής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέ-
ρειας Αττικής (www.pepattikis.gr) και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής (patt.gov.gr) ενώ αποστέλλεται 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους αιτούντες στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών, 
οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 
επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση 
των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός επτά (7) ημερολογια-
κών ημερών από νέα τριμελή Επιτροπή (2 μέλος ΔΑΚΠ 
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και 1 μέλος ΕΥΔΕΠ με τους αναπληρωτές τους) εξέτασης 
των ενστάσεων όπου τα μέλη της πρέπει να είναι διαφο-
ρετικά από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων εκδίδονται τα ορι-
στικά αποτελέσματα του Μητρώου Αξιολογητών.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αρ-
χική κατάρτιση του Μητρώου, πραγματοποιείται αμέσως 
μετά την παρέλευση της τιθέμενης καταληκτικής ημερο-
μηνίας για την υποβολή αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου και συ-
νέρχεται δύο φορές ανά έτος για την επικαιροποίησή του.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να συνέρχεται και 
εκτάκτως, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου 
τμήματος Προγραμματισμού και Εφαρμογών της ΔΑΚΠ 
Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν επεί-
γουσες ανάγκες εμπλουτισμού του Μητρώου (π.χ. με 
έτερες ειδικότητες κ.λπ.), για την Αξιολόγηση Μέτρων 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Επιτροπής Αξιολόγησης λειτουργεί για όλο το διά-
στημα ισχύος του Μητρώου και συνεδριάζει εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

Άρθρο 6
Τρόπος επιλογής αξιολογητών από το μητρώο 
(ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ)

Για την επιλογή των Αξιολογητών από το Μητρώο ακο-
λουθείται η εξής διαδικασία:

1. Η Μονάδα Γ’ της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής σε συ-
νεργασία με την ΔΑΚΠ Περιφέρειας Αττικής ομαδοποιεί 

τα μέλη του ΜΑEM ΠΑΑ ΠΑττ ανά περιφερειακή ενότητα, 
σε κατηγορίες, ανάλογα με την ειδικότητα και την εμπει-
ρία τους. Τα βασικά κριτήρια για τη δημιουργία των δια-
φόρων κατηγοριών μελών του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ, είναι:

α) Το γνωστικό αντικείμενο, β) Η εξειδίκευση στο γνω-
στικό αντικείμενο, γ) Η ενδεχόμενη προηγούμενη εμπει-
ρία/κατάρτιση/επιμόρφωση σε θέματα αξιολογήσεων.

2. Η ΔΑΚΠ Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να ορίσει 
μέλη του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΑττ ως Αξιολογητές, προσδιορίζει 
από το Μητρώο τις κατηγορίες που απαιτούνται κάθε 
φορά σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερό-
τητες του κάθε εκχωρούμενου Μέτρου και ανάλογα με 
τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί ανά πρόσκληση.

3. Ο ορισμός των αξιολογητών γίνεται με έκδοση από-
φασης της/του Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν εισήγη-
σης της ΔΑΚΠ Περιφέρειας Αττικής, η οποία αναρτάται 
στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ατ-
τικής (patt.gov.gr).

4. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και για την 
έκδοση αποφάσεων της/του Περιφερειάρχη Αττικής για 
τη συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών καθώς και 
των Επιτροπών Ενστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Η Περιφερειάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ   

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