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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των διαδικασιών προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, στο πλαίσιο
υλοποίησης της δράσης 3.1 “εξοπλισμός για τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων”, του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2021 και
2022 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/
14-04-2020 υπουργικής απόφασης.

2

Παράταση προθεσμιών των υπ’ αρ. 13214/
30-11-2017 (Β’ 4268) και 13215/30-11-2017
(Β’ 4285) υπουργικών αποφάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16/21054
(1)
Καθορισμός των διαδικασιών προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 “εξοπλισμός
για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, του
εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα
έτη 2021 και 2022 και τροποποίηση της υπ’ αρ.
137/102856/14-04-2020 υπουργικής απόφασης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
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 ισχύουν.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

Αρ. Φύλλου 252

γ) Tης περ. α’ 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 η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο
2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 (Β’ 4871) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης
προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, σε εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013,
σ. 671)».
2. Τους Κανονισμούς:
α) Καν. (ΕΕ) αριθ. 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
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
β) Καν. (EE) 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
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις
στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 3).
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δ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της
6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211,
8.8.2015, σ. 9).
3. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την έγκριση
των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (EE L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα
μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 (Β’ 3374) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή».
7. Την υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφαση του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.1
“εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”,
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη
βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά
έτη 2020- 2022» (Β΄ 1576).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2020, 2021
και 2022, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ.
788/334896/23-12-2019 (Β’ 4871) κοινή απόφαση του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ενίσχυση προμήθειας μεμονωμένων
κινητών βάσεων
1. Σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, στο
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 “εξοπλισμός για τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων”, του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα μελισσοκομικά έτη 2021
και 2022.
2. Από το μελισσοκομικό έτος 2021 και εξής, οι δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, μπορούν να συμμετάσχουν στην
παραπάνω δράση για την αγορά μεμονωμένων κινητών
βάσεων, κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
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3. Δικαιούχοι για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των δικαιούχων
και τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής στη δράση
3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, όπως
περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου
2 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
4. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το κόστος για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε
ξύλινες, είτε πλαστικές.
5. Οι αγορασθείσες στο πλαίσιο της παρούσας κινητές
βάσεις οφείλουν να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με
αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο “Καν. 1308/13 - 2021
(ή 2022 αντίστοιχα για κάθε έτος εφαρμογής) ”
6. Η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής
βάσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ
(9,00€). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
7. Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί των κατεχομένων
κυψελών, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 απόφασης
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. Για τη συμμετοχή στη δράση 3.1 ως προς την αγορά
μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, ακολουθείται
κατ’ αναλογία η διαδικασία του άρθρου 3 της υπ’ αρ.
137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Σχετικά με την κατάθεση των παραστατικών υλοποίησης της δαπάνης, την επεξεργασία των αιτήσεων και
τον ορισμό των δικαιούχων, τους διοικητικούς ελέγχους,
τους επιτόπιους ελέγχους, τις ενστάσεις, την καταβολή
της ενίσχυσης και τις κυρώσεις, ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 έως 10, της υπ’ αρ.
137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το υπόδειγμα 5Β το οποίο αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου της δράσης,
ως προς την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων
κυψελών.
Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/
14-04-2020 υπουργικής απόφασης
Τροποποιούνται τα υποδείγματα 2 και 4 της υπ’ αρ.
137/102856/14-04-2020 απόφασης του Υπουργού και
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σύμφωνα με τα υποδείγματα 2 και 4 που προσαρτώνται
στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȵɽʆɿʃʊɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲ;Ⱦɲʆ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯͿ



ȰȻɈȸɇȸʹȴȸȿɏɇȸ

Ʌʌʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
Ȱʌ͘Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͗͘

ȳɿɲʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɻɷʌɳʍɻϯ͘ϭͨȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɶɿɲʏɻɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏʘʆʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸʘʆͩ
;ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃʐʗɸʄʙʆͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆʃɿʆɻʏʙʆɴɳʍɸʘʆʃʐʗɸʄʙʆͿ

ɅɆɃɇɏɅȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇɌɉɇȻȾɃɉɅɆɃɇɏɅɃɉͬɇɈɃȻɍȵȻȰȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉɁɃɀȻȾɃɉɅɆɃɇɏɅɃɉ͗
ȵʋʙʆʐʅʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘Ʉʆʉʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
;ɲʔʉʌɳʔʐʍɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲͿ
ȵʋʘʆʐʅʀɲɁʉʅɿʃʉʑɅʌʉʍʙʋʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
;ɲʔʉʌɳʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲͿ
Ȱʌɿɽʅʊʎʏɻʄɸʔʙʆʉʐ;ʃɲʏɳʋʌʉʏʀʅɻʍɻʃɿʆɻʏʊͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ;ŵĂŝůͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ȾʘɷɿʃʊʎȰʌɿɽʅʊʎɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʑȲɿɴʄɿɲʌʀʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘ȵʃɷ͘Ȱʌʖɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐͬȴ͘Ƀ͘ɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͬ͘
ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɀʊʆɿʅɻʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȵɁɃɈȸɈȰ;ɁʉʅʊʎͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ȴȸɀɃɇ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘
ɇʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɻɈʌɳʋɸɺɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ȻȲȰɁ͗'Z


Ȱʌɿɽʅʊʎʃɲʏɸʖʉʅɹʆʘʆʃʐʗɸʄʙʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗;ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳʃɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎͿ
Ȱʌɿɽʅʊʎɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆʋʌʉʎɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃʐʗɸʄʙʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗;ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳʃɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎͿ
Ȱʌɿɽʅʊʎɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆʋʌʉʎɲɶʉʌɳʃɿʆɻʏʙʆɴɳʍɸʘʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗;ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳʃɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎͿ

Ͳ Ɉɲʋɲʌɲʋɳʆʘɷɻʄʘɽɹʆʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲɸʀʆɲɿɹɶʃʐʌɲ͕ʋʄɼʌɻʃɲɿɲʄɻɽɼ͘
Ͳ Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿʃɲɿʍʐɶʃɲʏɲʏʀɽɸʅɲɿʌɻʏɳʍʏɻʍʐʄʄʉɶɼʃɲɿʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘʍʏʉɿʖɸʀʘʆɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ;ɉɅȰȰɈͿ͕ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ͘ Ⱦɲʏɲʆʉʙ ʊʏɿ͕ ʍɸ
ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏʉʆ ȳɸʆɿʃʊ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɍɲʌɲʃʏɼʌɲ ;Ⱦɲʆ͘ ȵȵ ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕
>ϭϭϵͿ͕ ɻ ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɸɽʆɿʃʉʑ ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɲʌʖɸɿʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ
ɉɅȰȰɈ͕ ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ɃɅȵȾȵɅȵ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ȴȰɃȾ ʃɲɿ ɷɸʆ ʃʉɿʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʏʌʀʏʉʐʎ͕ ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɲʐʏʊ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎ ɼ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʆʉʅɿʃʙʆ
ɷɿɲʔʉʌʙʆ͕ɼʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʄɹɶʖʉʐɲʋʊɷɻʅʊʍɿɲɲʌʖɼ͘Ʌʌʊʍɴɲʍɻʍʏɲɲʌʖɸʀɲʏʘʆɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆɽɲɹʖʉʐʆʅʊʆʉ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆɲ ʋʌʉʎ ʏʉʑʏʉ ʋʌʊʍʘʋɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ʋʄɻʌʘʅɼ ʏʘʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɸɽʆɿʃʉʑ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
Ͳ Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿʃɲɿɽɲɷɿɸʐʃʉʄʑʆʘʏɻʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʊʄʘʆʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆɸʋɿʏʊʋɿʘʆɸʄɹɶʖʘʆʋʉʐɽɲɺɻʏɻɽʉʑʆ
ɲʋʊʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͘

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ ʐʋʉɴɳʄʄʘ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɻʎ ʋʌʙʏɻʎ ʍɸʄʀɷɲʎ ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ɼ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ɸɶɶʌɳʔʉʐ
ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑɿɷʌʑʅɲʏʉʎ͕ʊʋʉʐɷɿɲʃʌʀʆɸʏɲɿʉɲʌɿɽʅʊʎȻȲȰɁʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʍʏʉʆʉʋʉʀʉɸʀʅɲɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ͘





ɃȰȻɈɏɁͬȸȰȻɈɃɉɇȰ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2400

Τεύχος B’ 252/27.01.2021

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰϰ
ɅɆȰȾɈȻȾɃȵɅȻɈɃɅȻɃɉȵȿȵȳɍɃɉ
ȴʌɳʍɻϯ͘ϭͨȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɶɿɲʏɻɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏʘʆʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸʘʆͩ
;ȰʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃʐʗɸʄʙʆͲɀɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎʃɿʆɻʏɹʎɴɳʍɸɿʎʃʐʗɸʄʙʆͿ

ɇɼʅɸʌɲʏɻʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ʉɿʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ͗
ϭ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
Ϯ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸ ʏʉ ʃʄɿʅɳʃɿʉ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌɿɽʅ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɲʋʊʔɲʍɻ͕ ʅɸʏɲɴɼʃɲʅɸ ʍʏɻʆ ɹɷʌɲ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ͕ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ʃɲɿ ɲʔʉʑ ɷɿɸʆɸʌɶɼʍɲʅɸ ɸʋɿʏʊʋɿʉ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʏɻ
ɷʌɳʍɻ ͨȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏʘʆ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸʘʆͩ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ͕ɹʏʉʐʎ͙͙͙͘͘ɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸʏɲʃɲʏʘʏɹʌʘ͗
ɲͿȰʌɿɽʅʊʎȾɲʏɸʖʉʅɹʆʘʆȾʐʗɸʄʙʆ͙͙͙͙͙͙͙͘
Ȱʌɿɽʅʊʎʃʐʗɸʄʙʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʅɸʍʏɲɽɸʌɼɴɳʍɻ͙͙͙͙͙͙͘͘
Ȱʌɿɽʅʊʎʃʐʗɸʄʙʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʅɸʃɿʆɻʏɼɴɳʍɻ͙͙͙͙͙͙͘͘
Ȱʌɿɽʅʊʎɲɶʉʌɲʍɽɹʆʏʘʆʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆʃɿʆɻʏʙʆɴɳʍɸʘʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɁȰȻ  ɃɍȻ
ɴͿʉɿɲɶʉʌɲʍɽɸʀʍɸʎʃʐʗɹʄɸʎɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʔɹʌʉʐʆʋʐʌʉʍʔʌɳɶɿʍɻʅɸʏʉʆ



ʃʘɷɿʃʊɲʌɿɽʅʊʏʉʐʅɸʄɿʍʍʉʃʊʅʉʐ;>͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ϳ

ɁȰȻ  ɃɍȻ
ɶͿʉɿɲɶʉʌɲʍɽɸʀʍɸʎʃʐʗɹʄɸʎɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɼͬʃɲɿʃɿʆɻʏɹʎɴɳʍɸɿʎɲʆɲɶʌɳʔʉʐʆ
ʍɸɸʅʔɲʆɹʎʍɻʅɸʀʉʅɸɲʆɸʇʀʏɻʄʉɼͬʃɲɿɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʊʏʌʊʋʉ



ͨȾɲʆ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯɹʏʉʐʎϮϬϮ͙ͩ͘͘

ɷͿɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎɷɲʋɳʆɸʎʃʐʗɸʄʙʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʃʐʗɸʄʙʆ;ɸʅɴʌʐʉɽɳʄɲʅʉʎʃʐʗɹʄɻʎʏʑʋʉʐ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ϭϬ ɼ ϴ ʋʄɲɿʍʀʘʆ͕ ʅɸ ɴɳʍɻ ʃɿʆɻʏɼ ɼ ʍʏɲɽɸʌɼ͕ ʃɲʋɳʃɿ ʏʑʋʉʐ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ɼ Ȱʐʍʏʌɲʄʀɲʎ͕ ʏɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʋʄɲʀʍɿɲ͕ʍʐʆɷɸʏɼʌɸʎ͕ʖɸʌʉʑʄɿɲɼʄɲɴɹʎʃʄʋ͘Ϳɼͬʃɲɿʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆʃɿʆɻʏʙʆɴɳʍɸʘʆʃʐʗɸʄʙʆ
ɹʖʉʐʆɸʃɷʉɽɸʀʏɿʅʉʄʊɶɿɲʃɲɿʊʄɲʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʄʉɿʋɳʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʘʎɸʇɼʎ͗

ȵȻȴɃɇȵɅȻȿȵɂȻɀȸɇ
ȵȾȴɃɈȸɇ
ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɃɇɃȰɁȵɉ
ȴȰɅȰɁȸɇ
ɅȰɆȰɇɈȰɈȻȾɃɉ
ɅȰɆȰɇɈȰɈȻȾɃɉ
ɌɅȰ










Ʉʄɸʎ ʉɿ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘ɲʋʉʔɳʍɸɿʎʏʉʐɉʋȰȰɈ͘

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ʉɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ;ʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉͿ
ɼʉʆʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ
;ʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐͿ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͬʐʋʉɶʌɲʔɼ


Ɉʉʃʄɿʅɳʃɿʉȵʄɹɶʖʉʐ


ϭ͘
Ϯ͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
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2401
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰϱȲ



Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ȴͬʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎΘȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘

Ȱʌ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘


Ʌʌʉʎ͗ɃɅȵȾȵɅȵ
ȴͬʆʍɻȱʅɸʍʘʆȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆΘȰɶʉʌɳʎ
ȴʉʅʉʃʉʑϱʹɈȾϭϬϰϰϱ͕Ȱɽɼʆɲ
Ⱦʉɿʆ͗͘ɉʋȰȰɈ
ȴͬʆʍɻɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆȵʃʏʌʉʔɼʎȷʙʘʆ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐϰϲ͕ɈȾϭϬϭϳϲȰɽɼʆɲ



ȵȾȺȵɇȸȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈɏɁȵȿȵȳɍɃɉ

ɅʌʊɶʌɲʅʅɲȲɸʄʏʀʘʍɻʎʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎɹʏʉʐʎ͙͙͙͙
ȴʌɳʍɻ͗ϯ͘ϭȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɶɿɲʏɻɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏʘʆʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸʘʆ
;ɀɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎʃɿʆɻʏɹʎɴɳʍɸɿʎʃʐʗɸʄʙʆͿ

Ȱ͘Ȳɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸʏɻɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʘʆʋɲʌɲʃɳʏʘɸʄɹɶʖʘʆ͗
ϭ͘ Ȱʌɿɽʅʊʎɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆɸʆʀʍʖʐʍɻʎ͙͙͙͙͙͙
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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Αριθμ. 154
(2)
Παράταση προθεσμιών των υπ’ αρ. 13214/
30-11-2017 (Β’ 4268) και 13215/30-11-2017
(Β’ 4285) υπουργικών αποφάσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 69 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.
β) Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με την σχετική περί Δημοσίων έργων Εθνική Νομοθεσία.
γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
δ) Της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 83).
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
η) Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
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του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066),
όπως ισχύει.
3. Tην υπ’ αρ. 68/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου»
(Β’ 36).
4. Την υπ’ αρ. 13214/30-11-2017 υπουργική απόφαση
«Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19,
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα
και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (Β’ 4268) (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
7888/14-09-2018 (Β’ 4178), 355/17-01-2019 (Β’ 65) και
3218/25-06-2020 (Β’ 2723)υπουργικές αποφάσεις.
5. Την υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργική απόφαση
«Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19,
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα
και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (Β’ 4285), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
1090/08-02-2019 (Β’ 573), τις υπ’ αρ. 7281/05-11-2019
(Β’ 4205) και 4107/31-07-2020 (Β’ 3312) υπουργικές αποφάσεις.
6. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του
Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού
και Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου
2014-2020, να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της
δημόσιας ενίσχυσης κατά τη διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια
ενωσιακών πόρων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Οι προθεσμίες που αναφέρονται και αφορούν
στους δικαιούχους στις ακόλουθες υπουργικές
αποφάσεις:
1. Στην υπ’ αρ. 13214/30-11-2017 υπουργική απόφαση
(Β’ 4268), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα
όσον αφορά στα άρθρα:
Άρθρο 12 «Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων»
Άρθρο 14 «Προκαταβολή στον Δικαιούχο»
Άρθρο 15 «Αίτηση πληρωμής Δικαιούχου»
Άρθρο 16 «Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωμής του Δικαιούχου»
Άρθρο 20 «Γενικοί κανόνες για τις πράξεις».
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2. Στην υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργική απόφαση
(Β’ 4285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα
όσον αφορά στα άρθρα:
Άρθρο 6 «Όροι επιλεξιμότητας και επιλεξιμότητα δαπανών»: Όροι επιλεξιμότητας σημείο 1ε
Άρθρο 13 «Έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης
δημόσιων συμβάσεων»
Άρθρο 14 «Τροποποίηση νομικής δέσμευσης (πλην
έργων που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις)»
Άρθρο 16 «Προκαταβολή στον Δικαιούχο»
Άρθρο 17 «Αίτηση πληρωμής Δικαιούχου»
Άρθρο 18 «Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωμής του Δικαιούχου»
Άρθρο 22 «Γενικοί κανόνες για τις πράξεις»
Άρθρο 24 «Κυρώσεις»
μπορούν να παραταθούν μετά από αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου προς την αρμόδια ΟΤΔ, έως τη λήξη
των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, που ισχύουν στην εκάστοτε Περιφερειακή
Ενότητα και έως (2) μήνες από τη λήξη αυτών, λαμβάνο-
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ντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις επιβολής των έκτακτων μέτρων προστασίας.
Η ΟΤΔ αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την
ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας την έγκριση ή απόρριψη της παράτασης, με απόφαση της ΕΔΠ, λαμβάνοντας
υπόψη τις σχετικές αποφάσεις επιβολής των έκτακτων
μέτρων προστασίας που ισχύουν στην εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα. Η ΕΥΔ (ΕΠ) εγκρίνει ή απορρίπτει το
αίτημα και ενημερώνει σχετικά την ΟΤΔ.
Αν κατά τη διάρκεια του παραπάνω διμήνου, ληφθούν
εκ νέου έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω COVID-19, το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του διμήνου, θα συνεχίζεται μετά την άρση
των συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02002522701210008*

