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Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Θέμα:«1η Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων 

και Υποδομών με θέμα «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο 

υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 

Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»» 
 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

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 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, όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

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 
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Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει 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 όπως κάθε φορά ισχύει. 

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 όπως κάθε φορά ισχύει. 

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 όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

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) όπως κάθε φορά ισχύει. 

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 όπως κάθε φορά ισχύει. 

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 όπως κάθε φορά ισχύει. 

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 όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

10. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

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. Τις διατάξεις νόμων και π.δ.: 
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1. Τον ν. 4314/2014 (Α΄265) «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» και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα» 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. Τον ν. 2690/1997 (Α΄45) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 

5. Τον ν. 3508/2006 (Α΄249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού. 

6. Τον ν. 3874/2010 (Α΄151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύει 

κάθε φορά. 

7. Τον ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης». 

8. Τον ν. 4727/2020 (Α ́ 184). «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

Γ. Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ΄ αρ. 282966/09-07-2007 (B΄1205) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Έγκριση του κανονισμού 

διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που 

βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Την υπ΄ αρ. 24944/20-09-2016 (Β΄3066) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 

«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020» όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. 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 με θέμα «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» όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

4. Την υπ΄ αρ.4760/23-6-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 483) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 

Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Την υπ΄ αρ. 104/7056/21-1-2015 (Β΄147) υπουργική απόφαση με θέμα «Εθνικές επιλογές, 

διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 

κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει κάθε φορά. 
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6. Την υπ΄ αρ. 1065/19-4-2016 (Β΄1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά. 

7. Την υπ΄ αρ. 1582/71256/30-6-2017 (Β’ 2277) κοινή υπουργική απόφαση των κ.κ. Υπουργών 

Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «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. 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)» 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 (Β’ 4456) υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του 

υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022». 

10. Την υπ’ αρ. 2373/28-9-2021 απόφαση της 22ης γραπτής διαδικασίας για τα κριτήρια επιλογής 

του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) (3Η πρόσκληση). 

11. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με το υπ’ αρ. 

79090/ΕΥΚΕ1464/15-7-21 έγγραφό της. 

12. Την υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και 

Υποδομών με θέμα «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο 

υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022». 

13. Την υπ΄ αρ. 3251/14-12-2021 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

Πόρων και Υποδομών με θέμα «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο 

υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 

Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» ως εξής: 

 

Άρθρο μόνο 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Περίοδος καταχώρησης, περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης και περίοδος έκδοσης 

αποφάσεων ένταξης:  

αα)  Ως περίοδος έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 12-11-2021. 

αβ)  Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 14/12/2021 και 

ώρα 13:00. Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης όνομα χρήστη 

και κωδικού για πρόσβαση στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από το μενού 

http://www.ependyseis.gr/
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του συστήματος, επιλέγει ‘‘Νέα Υποβολή’’. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα 

Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα 

από το αρκτικόλεξο Γ3ΝΓ (π.χ. Γ3ΝΓ-27151).  

αγ)  Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων στήριξης 

στο ΠΣΚΕ ορίζεται η Τρίτη, 28/12/2021 και ώρα 13.00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

αναρτώνται στο ΠΣΚΕ για την υποβολή πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις    

28-12-2021.  

β)   Η περίοδος αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων στήριξης ορίζεται στα άρθρα 15 και 16.  

γ)   Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη 

(helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι και τη 

Δευτέρα, 27/12/2021 και ώρα 13:00.»  

2. Η παρ. 27 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «27. Μητρώο Αξιολογητών. Σε κάθε Περιφέρεια 

συστήνεται Μητρώο Αξιολογητών με απόφαση του Περιφερειάρχη, σε συνέχεια πρόσκλησης 

που εκδίδεται από αυτόν ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας που έχει οριστεί 

ως δικαιούχος ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ. Στο μητρώο έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 

μετά από δική τους αίτηση, υπάλληλοι των ειδικοτήτων του άρθρου 15 οι οποίοι προέρχονται 

από τις ΔΑΟΚ, τις ΔΑΟΠ, τις Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την ΕΥΔ ΠΑΑ και την ΕΥΕ ΠΑΑ. Για την εξέταση των αιτημάτων 

εγγραφής στο μητρώο δύναται να συσταθεί, με απόφαση Περιφερειάρχη, επιτροπή αξιολόγησης 

αιτημάτων. Μέσω του Μητρώου Αξιολογητών πραγματοποιούνται όλα τα στάδια της 

αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Η εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών είναι απαραίτητη για την αποζημίωση 

όσων συμμετέχουν σε αυτά τα στάδια, εφόσον οι εργασίες αξιολόγησης πραγματοποιηθούν 

εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση για τα 

υπηρεσιακά τους καθήκοντα και έχει προβλεφθεί σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση 

καθορισμού αμοιβής τους.» 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η αξιολόγηση διενεργείται  από α΄ και β΄ 

αξιολογητή, ΠΕ γεωτεχνικούς ή ΤΕ Γεωπονίας καθώς και υπαλλήλους ΠΕ γεωτεχνικούς ή ΤΕ 

Γεωπονίας ή ΠΕ Οικονομικούς των ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ. Η β΄ αξιολόγηση διενεργείται από υπάλληλο 

της ΔΑΟΠ ή των ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας πλην των υπαλλήλων της οικείας ΔΑΟΚ καθώς και 

από υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ.» 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το σύνολο των ενστάσεων από όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες της οικείας Περιφέρειας εξετάζεται από τριμελείς επιτροπές ενστάσεων 

(μία ή περισσότερες) οι οποίες συντάσσουν αιτιολογημένο πόρισμα. Οι  επιτροπές συστήνονται 

στην έδρα της κάθε Περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειάρχη. Η απόφαση σύστασης 

αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην 

ΕΥΕ ΠΑΑ. Συγκροτούνται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ της ΔΑΟΠ. Σε περίπτωση 

έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων, ως μέλη των επιτροπών δύναται να οριστούν υπάλληλοι 

των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.» 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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