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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 42632 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2963).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70) «Για την παροχή 

κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατά-
ξεων» (Α’ 70), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και του άρθρου 
15 του ν. 3790/2009 (Α’ 143).

2. Το άρθρο 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α’ 46).

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

4. Τον ν. 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτό-
τητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρα-
κολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» (Α’ 152).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

6. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6), όπως ισχύει, και ιδίως την 
περ. ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

9. Το 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).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών 
για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες 
(ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Απο-
φυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρό-
γραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτη-
σης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» 
(Β’ 2963), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2551/43/
17-01-2019 (Β’ 66), υπ’ αρ. 27354/622/6-07-2020 (Β’ 2800) 
και υπ’ αρ. 52170/1317/5-03-2021 (Β’ 899) αποφάσεις.

13. Την υπ’ αρ. 2408/20-04-2021 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

14. Την υπ’ αρ. οικ. 32174/25-05-2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγ-
γελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και 
εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του 
Ο.Α.Ε.Δ.

16. Την ανάγκη επέκτασης των κατηγοριών των ωφε-
λουμένων του προγράμματος θέσεων απασχόλησης 
ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) προ-
κειμένου να συμπεριλαμβάνονται τα διεμφυλικά πρόσω-
πα, στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης των ανωτέρω 
προσώπων στην αγορά εργασίας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προ-
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βλεφθεί στην υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β’ 2963) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 
(Β’ 2963) κοινής υπουργικής απόφασης, περί του Ειδικού 
Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 
2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτη-
μένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, 
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που 
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων 
έμφυλης βίας και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και 
του Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονο-
μικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με 
Αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Ο τίτλος της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 
πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών 
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και διεμφυλικών προσώπων και Πρόγραμμα Επι-
χορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του 
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)».

Β. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 

πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών 
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και διεμφυλικών προσώπων».

Γ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 
Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 
νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατό-
μων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρ-
τησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παρα-
βατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε 
κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προ-
σώπων».

Δ. H πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 
Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα 
Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι 
γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοι-
κογενειακής βίας και τα διεμφυλικά πρόσωπα τα οποία 
προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται 
στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ τουλάχιστον κατά 
την ημερομηνία υπόδειξής τους».

Ε. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του Κεφα-
λαίου Α’, προστίθεται περίπτωση ια) ως εξής:

«ια) Τα διεμφυλικά πρόσωπα να προσκομίσουν:
αα) Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοι-

χεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): 

Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ββ) Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοι-
χεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: είναι 
διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός 
τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου του που αποτελεί 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής του ως πρό-
σωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 (Α’ 152) 
δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση».

ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 38839/838/
22-08-2017 (Β’  2963), κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 2963), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2551/43/
17-01-2019 (Β’ 66), υπ’ αρ. 27354/622/6-07-2020 (Β’ 2800) 
και υπ’ αρ. 52170/1317/5-03-2021 (Β’ 899) αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 22 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 676/164687 (2)

Κάλυψη εθνικής συμμετοχής για το πρόγραμμα 

στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου πελά-

γους κατά το έτος 2021.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς 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 παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

β) Τα άρθρα 23, 56, 66, 77, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ) Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών 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 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 265).
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δ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L 78).

β) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 178/2014 
της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου (L 63).

γ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 181/2014 της 
Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για 
τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63 και διορ-
θωτικό L 303/2015).

δ) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 και διορθωτικά L 130/2016 και 
L 327/2017).

ε) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 907/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά 
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, 
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαρια-
σμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (L 255).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κε-
ντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

6. Την υπ’ αρ. 321815/29.8.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης, 
Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδι-
κασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα» (Β’ 1773).

7. Την υπ’ αρ. 134453/2015/23.12.2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δα-
πανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/
26.09.2014, κοινής υπουργικής απόφασης Β΄ 2573)»
(Β΄ 2857).

8. Την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 13 της υπ’ αρ.  
266/146471/30.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα-
θορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78
της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, 
σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στή-
ριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους  όσον 
αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής παραγωγής» 
(Β’ 21/2017).

9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Την υπ’ αρ. 68/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β’36).

11. Το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αι-
γαίου Πελάγους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα 
με το Ref. Ares (2019) 7303516/27.11.2019 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Το υπό στοιχεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγρα-
φο του ΓΛΚ «Ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων του ΥΠ.Α.Α.Τ.».

13. Την υπ’ αρ. 717/131603/19.5.2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με 
την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143).

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου 
επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00 €) για το οικο-
νομικό έτος 2021, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 
082/2 του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση δαπάνης εθνικής συμμετοχής

Εγκρίνεται δαπάνη συνολικού ύψους ενός εκατομμυρί-
ου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00 €), η οποία 
αποτελεί την εθνική συμμετοχή για την εφαρμογή του 
προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
πελάγους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 229/2013 (L 78), για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 
2020 (οικονομικό έτος 2021), ως εξής:

α) δαπάνη ύψους τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννια-
κοσίων ευρώ (405.900,00 €), για την πληρωμή του Φ.Π.Α. 
από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ) στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης ειδι-
κού καθεστώτος εφοδιασμών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
321815/29.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας 
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και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1773), συμπε-
ριλαμβανομένης της δαπάνης για την πληρωμή Φ.Π.Α, 
για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του προγράμματος, 
σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 13 της 
υπ’ αρ. 6266/146471/30.12.2016 απόφασης του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (Β’ 21/13.1.2017),

β) δαπάνη ύψους πεντακόσιων σαράντα επτά χιλιάδων 
ευρώ (547.000 €), η οποία αφορά στη συμπληρωματική 
εθνική χρηματοδότηση για την ενίσχυση του μέτρου της 
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την 
παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης σύμφω-
να με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 328609/28.09.2009 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2117),

γ) δαπάνη ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(650.000 €), η οποία αφορά στην συμπληρωματική εθνι-
κή χρηματοδότηση για την ενίσχυση του μέτρου στον 
τομέα της μελισσοκομίας σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 4 της υπ’ αρ. 455/231690/24.08.2020 απόφασης 
του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων (Β’ 3546), δ) δαπάνη ύψους ενενήντα 
επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (97.100,00 €), για την πλη-
ρωμή των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός 
ωραρίου αποζημιώσεων των υπαλλήλων που διενερ-
γούν τους ελέγχους των περ. β’, γ’ και δ’ του άρθρου 12 
της υπ’ αρ. 321815/29.08.2007 κοινής απόφασης.

Άρθρο 2
Κατανομή του ποσού για την πληρωμή των 
οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός 
ωραρίου αποζημιώσεων

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, κατανέμε-
ται στις Περιφέρειες της χώρας το ποσό της δαπάνης της 
περ. δ’ του άρθρου 1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται 
από τους υπολόγους των αρμόδιων οικονομικών υπη-
ρεσιών των οικείων Περιφερειών.

Άρθρο 3
Ένταξη εθνικής δαπάνης έργου στο ΠΔΕ και 
χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Τεκμηρίωσης και 
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου όλα τα 
στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ιδίως τον 
προϋπολογισμό, τις απαιτούμενες πιστώσεις και το τε-
χνικό δελτίο του έργου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση 
και χρηματοδότηση του ΠΔΕ. Μετά την έκδοση της σχε-
τικής Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδό-
τησης από το ΠΔΕ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων 
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) πραγματοποιείται ως 
ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημε-
ρώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλ-
λει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει 
εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και 
ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό 
υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα με 
το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων  και Τροφίμων

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

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