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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Aναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

2

6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του
Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της
Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 3322).

3

Εξουσιοδότηση αναπληρωματικού μέλους για
την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και την
υπογραφή των αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για κάθε δαπάνη, μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης..

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.2.1./4628
(1)
Aναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒAΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΝOTIOY ΑΙΓΑIΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και ειδικότερα
του άρθρου 204 αυτού.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/
2019 (Α’ 13).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),
όπως τροποποιήθηκε.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 111).

Αρ. Φύλλου 3182

6. Την υπ’ αρ. 4133/8-7-2021 αιτιολογημένη πρόταση/
εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αναστολή λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, για το σχολικό έτος 2021-2022,
εξαιτίας έλλειψης μαθητικού δυναμικού και έλλειψης
στέγης, ως ακολούθως:
1. Δ.Σ. Κρητικών Ρόδου
2. Δ.Σ. Κρητηνίας Ρόδου
3. Δ.Σ. Μεσοχωρίου Καρπάθου
4. Νηπιαγωγείο Κρητηνίας Ρόδου
5. Νηπιαγωγείο Όθους Καρπάθου
6. 2ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας Κω
7. ΔΣ Κωφών Βαρηκόων Ρόδου
8. 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ρόδου
9. 23ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 9 Ιουλίου 2021
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ
Ι

Αριθμ. 2665
(2)
6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής
του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 3322).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
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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 καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 19.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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) αριθ. 352/78, (ΕΚ)
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για
τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/
2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
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9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 για τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και
2022 και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη
2021 και 2022 και του Κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013
όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της
στήριξης τα έτη 2021 και 2022.
10. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για
την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020.
11. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εφαρμόζοντας την αρχή
της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων
αγροτικής ανάπτυξης».
Β. Τους νόμους και π.δ.:
1. Τον 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) και ιδίως την παρ. 2
του άρθρου 69 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 97/2017 (Α’ 138) σχετικά με τον Οργανισμό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Τον ν. 2690/1997 (Α’ 45), με τον οποίο κυρώθηκε ο
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
6. Τον ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 249) και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης» (Α’ 133).
Γ. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 1205).
2. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση,
των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066).
3. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγρο-
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τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ)
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(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» (Β’ 3447).
4. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).
5. Την υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 υπουργική απόφαση «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147),
όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Την υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020» (Β’ 1273).
7. Την υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «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»
(Β’ 2277).
8. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο
8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)».
9. Την υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-20» (Β’ 3322), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 1739/6-7-2021 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΠΑΑ.
11.Την υπ’ αρ. 39074/5-7-2021 σύμφωνη γνώμη του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
12.Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(εφεξής υπουργική απόφαση) «Λεπτομέρειες εφαρμογής
του Υπομέτρου 6.1 ’’Εγκατάσταση Νέων Γεωργών’’ του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014- 2020» (Β’ 3322), ως εξής:
Άρθρο μόνο
1. Η περ. 1.2 του άρθρου 10 διαγράφεται.
2. Η παραπομπή στην περ. 1.2 στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 10, διαγράφεται.
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3. Το άρθρο 23 της υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:
3.1. Η περ. 1.2 αντικαθίσταται ως εξής: «1.2. Η αίτηση
καταβολής της τελικής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί
μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε
περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών και τριών μηνών από την απόφαση ένταξης.
Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωμής ξεκινά
η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του
επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης».
3.2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η υποβολή αιτήματος πληρωμής δεύτερης δόσης μετά την παρέλευση
του χρονικού διαστήματος υποβολής της περ. 1.2 ανωτέρω, θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων
και επιβάλλονται αυτά που προβλέπονται σχετικά με την
παρακολούθηση της εφαρμογής και την εφαρμογή κυρώσεων στα άρθρα 22 και 31 της παρούσας. Εξαιρούνται
οι περιπτώσεις μη υποβολής για λόγους ανωτέρας βίας
ή εξαιρετικών περιστάσεων και μόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της ΔΑΟΚ
εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που
είναι σε θέση να πράξει αναλόγως. Το σχετικό αίτημα
εξετάζει η ΔΑΟΚ».
3.3. Η παρ. 15 αντικαθίσταται ως εξής: «15. Υπό την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περ. 5.1 - 5.7 της παρ. 5
του άρθρου 21, κατά τη συμπλήρωση των πινάκων του
τελικού αιτήματος πληρωμής παρέχεται η δυνατότητα
ολοκλήρωσης της πράξης με μικρότερο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει:
15.1 Μείωση της τιμής του/των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.
15.2 Αλλαγή στη συνολική βαθμολογία.
15.3 Αλλαγή της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της
εκμετάλλευσης.
15.4 Αλλαγή της τελικής παραγωγικής κατεύθυνσης.
15.5 Αλλαγή στα στοιχεία του δικαιούχου που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης».
3.4. Στο τέλος του άρθρου 23 προστίθεται παρ. 18 ως
εξής: «18. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω είναι δυνατή
η προσκόμιση της βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ
ως επαγγελματία αγρότη και των παραστατικών αδειοδότησης της πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης μετά
την υποβολή του αιτήματος πληρωμής β’ δόσης. Η μη
προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών με το αίτημα δεύτερης πληρωμής δεν αναστέλλει την έναρξη της
εξέτασης του αιτήματος. Τα ανωτέρω προσκομίζονται το
αργότερο έως δύο μήνες πριν την συμπλήρωση πέντε
ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης έτσι
ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία της παρ. 2 του
άρθρου 25. Σε κάθε περίπτωση, η εκ των υστέρων προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν αναιρεί το γεγονός
ότι πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες για την έκδοση
αυτών ή οι προθεσμίες εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων που ορίζονται από την παρούσα».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ι

Αριθμ. 10243
(3)
Εξουσιοδότηση αναπληρωματικού μέλους για
την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και την
υπογραφή των αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για κάθε δαπάνη, μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης..
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 5 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως
Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», όπως
τροποποιήθηκε,
β) τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
γ) την απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 1162/
25-5-2015 συνεδρίαση (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ω30Χ46ΨΧΥΙ-8Ε2),
δ) την απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 1178/
21-7-2016 συνεδρίαση (θέμα 1ο Α’), (Β’ 2802),
ε) την απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 1208/
22-7-2018 συνεδρίαση (θέμα 1ο), (Β’ 2484/2018),
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στ) την υπ’ αρ. 31667οικ./29-6-2021 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με τον «Ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 506),
ζ) την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και
η) το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., αποφασίζει ομόφωνα:
1. Εξουσιοδοτεί το αναπληρωματικό του μέλος, Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την
έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και την υπογραφή
των αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για
κάθε δαπάνη, μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης.
2. Ως προς την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών
και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιεί η Υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., και την έγκριση των ισοζυγίων πάγιας
προκαταβολής, εμμένει στην απόφαση της υπ’ αρ. 1178/
21-7-2016 συνεδρίασης (θέμα 1ο Α’).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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