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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 68466 (1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μα-

κεδονίας 2014-2020

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.

3. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών 
και υφυπουργών.

7. Την υπ’ αρ. 47/18-07-2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

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

9. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 
C(2014) 10180 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση 
του Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 2014 - 2020, την εκτελε-
στική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 
8473 final/06.12.2017, που αφορά στην τεχνική προσαρ-
μογή του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2014 - 2020, όπως 
και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 
C(2018) 8852 final/12.12.2018, που αφορά στην έγκριση 
της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" 
2014-2020.

10. Το υπ’ αρ. 1904/16.6.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί αίτησης έγκρι-
σης υπερδέσμευσης στον άξονα προτεραιότητας 6 του 
προγράμματος.

11. Το υπ’ αρ. 1929/18.6.2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
περί αίτησης έγκρισης υπερδέσμευσης στον άξονα προ-
τεραιότητας 11 του προγράμματος.

12. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
24/6/2020 της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
με το οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά 
δεδομένα των προσκλήσεων και εντάξεων των αιτημά-
των υπερδέσμευσης των ΑΠ 6 και 11.

13. Το υπ’ αρ. 65207/24.6.2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

14. Την υπ’ αρ. 27627/29.06.2020 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση 
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 
του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-
2020».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για 
την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της υλο-
ποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κα-
νονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για 
τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμματος.

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

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μα-
κεδονίας 2014-2020 ως ακολούθως:

ΑΠ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

5 

Προώθηση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων 

132,00%

6 

Διαφύλαξη και προστασία 
του περιβάλλοντος 
και προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων 

273,23%

11 

Επένδυση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη διά βίου μάθηση 

196,62%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 150,13%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων 
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 150,13% της συνολι-
κής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 18806 ΕΞ 2020 (2)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορί-
ες Φορολογικού Μητρώου» σε Φορείς του Δημο-
σίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του 

ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδο-
τικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), 
όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολο-
γικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύει.

4. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).

6. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

7. Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

8. Του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτεί-
ες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 224), 
όπως ισχύει.

9. Του ν. 2130/1993 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της 
Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώ-
δικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), όπως 
ισχύει.

10. Του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλ-
λοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24),
όπως ισχύει.

11. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

12. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄ 160),
όπως ισχύει.

13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α΄ 121).

15. Της υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β΄ 2902).
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16. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Β. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (Β΄ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 1751/15-10-2019 αίτημα του Δήμου Κορ-
δελιού - Ευόσμου, το υπ’ αρ. 1822/7-11-2019 αίτημα 
του Δήμου Βόλου, το αριθμ. 1928/12-12-2019 αίτημα 
του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, το υπ’ αρ. 
1991/14-01-2020 αίτημα του Δήμου Βοΐου, το υπ’ αρ. 
2023/22-01-2020 αίτημα του Δήμου Λαρισαίων και το 
υπ’ αρ. 3227/20-05-2020 αίτημα του Δήμου Περιστερίου, 
στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικό-
τητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης, με θέμα τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρε-
σίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)».

Δ. Το υπ’ αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1140220 ΕΞ 2019/
11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με 
θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών 
υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. 
σε τρίτους φορείς».

Ε. Το υπ’ αρ. 5561/27-04-2020 έγγραφο του Δήμου 
Βοΐου, το υπ’ αρ. 14874/16-4-2020 έγγραφο του Δήμου 
Λαρισαίων, το υπ’αρ. 1189/9-1-2020 έγγραφο του Δήμου 
Βόλου, το υπ’ αρ. 49284/11-12-2019 έγγραφο του Δή-
μου Κορδελιού-Ευόσμου, το υπ’ αρ. 19337/26-05-2020 
έγγραφο του Δήμου Περιστερίου και το υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/
ΔΗΔ/8048/38/23-1-2020 του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με θέμα την ένταξη σε παραγωγική 
λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες 
Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Την υπ’ αρ. 16077 ΕΞ 2020/17-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ-
ΞΕ46ΜΤΛΠ-1ΘΚ) απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης περί έγκρισης διάθεσης της 
διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού 
Μητρώου» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληρο-
φορίες Φορολογικού Μητρώου» για:

i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων μη φορολο-
γικού περιεχομένου:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δ.Ο.Υ.
• Επώνυμο
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης

• Τόπος γέννησης
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
και
ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου:
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
• Επωνυμία
• Διακριτικός τίτλος
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
στους παρακάτω φορείς:
α) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με 

σκοπό την αξιοποίησή τους από το Πληροφοριακό Σύ-
στημα «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)» του 
άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει, για 
την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων) στο μητρώο και την κατα-
χώρηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία,

β) στον Δήμο Βοΐου, με σκοπό την αξιοποίησή τους 
από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΠΣ Εσόδων», για την 
εύρεση στοιχείων μητρώου κατά την άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία,

γ) στον Δήμο Βόλου με σκοπό την αξιοποίησή τους 
από το Πληροφοριακό Σύστημα «Εύρεση Στοιχείων 
Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)», για την 
εύρεση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών, κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Εσόδων 
και Ταμείου του Δήμου,

δ) στον Δήμο Κορδελιού Εύοσμου, με σκοπό την αξι-
οποίησή τους από το Πληροφοριακό Σύστημα «Εύρε-
ση ΑΦΜ», για την εύρεση στοιχείων μητρώου κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία,

ε) στον Δήμο Λαρισαίων, με σκοπό την αξιοποίησή 
τους από το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου, με σκο-
πό την επαλήθευση των στοιχείων μητρώου των οφειλε-
τών για τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, καθώς των 
προμηθευτών για τον έλεγχο εξόδων του Δήμου,

στ) στον Δήμο Περιστερίου, με σκοπό την αξιοποίησή 
τους από το Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών, με 
σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων μητρώου για τη 
βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται από 
το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., 
σύμφωνα με τους όρους περί τήρησης του φορολογικού 
απορρήτου, τις διατάξεις περί προστασίας των δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της Πολιτι-
κής Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ. Οι Φορείς 
υποχρεούνται να κάνει χρήση των πληροφοριών και 
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στοιχείων αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του 
σκοπού του περιγράφεται στην παρούσα.

3. Οι Φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης 
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαί-
ων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 
λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την 
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη 
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των δι-
ακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 6 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029952007200004*
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