
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση της υπό στοιχεία Δ21/1529/Φ.Α.15/
2018 απόφασης των Υπουργών Υποδομών και 
Μεταφορών και Επικρατείας «Ανάθεση των έρ-
γων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗ-
ΝΑΣ Α.Ε.» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορι-
σμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής 
και διευθύνουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες 
της υλοποίησης αυτών» (Β΄5644).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020
(Β΄1576) απόφασης του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
της υπ’ αρ. 16/21054/22-01-2021 (Β΄ 252) απόφα-
σης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης 
3.1 στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για 
τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 379769 (1)
Κατάργηση της υπό στοιχεία Δ21/1529/Φ.Α.15/

2018 απόφασης των Υπουργών Υποδομών και 

Μεταφορών και Επικρατείας «Ανάθεση των έρ-

γων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών αρμοδιότητας της "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗ-

ΝΑΣ Α.Ε." στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορι-

σμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής 

και διευθύνουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες 

της υλοποίησης αυτών» (Β΄5644). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 180 και 199 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ») (Α’ 147).

2. Των άρθρων 1, 3 και 4 του ν. 4539/2018 «Σύσταση 
φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 
του ν. 4663/2020 (Α’30).

3. Του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο 
Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τρο-
ποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127).

4. Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’133).

5. Των άρθρων 65 και 66 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143).

6. Του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
(Α΄204).

7. Των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (Α΄112).

8. Του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχει-
ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’314).

9. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 14.

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

11. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄45).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

13. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Ιανουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29

185



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ186 Τεύχος B’ 29/08.01.2022

14. Του π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

15. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄160).

16. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), σε συνδυασμό με 
τον ν. 4622/2019 (Α’133).

17. Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) περί της μετονομασίας 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

18. Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) περί της 
ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.

19. Του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

20. Της υπό στοιχεία Δ4δ/45696/10-08-2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνο-
ντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 613).

21. Της υπ’ αρ. 2585/1-7-2020 απόφασης του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινό-
μενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξου-
σίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών της παρ. 6 του άρθρου 13 και των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» 
(Β΄3089).

22. Της υπ’ αρ. 33496/60549/30-07-2019) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 506).

23. Της υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.65321/28-08-2018 από-
φασης «Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία» και τον 
διακριτικό τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε”» (Β΄3972).

24. Της υπ’ αρ. 49485/2592/27-06-2018 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτη-
ση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, 
Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

25. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαίρεσης διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών».

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του ν. 4539/2018, σύμφωνα με το οποίο 

σκοπός της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ο συντονι-
σμός του σχεδιασμού, ο προγραμματισμός και η υλοποί-
ηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, 
ιδίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, με έμφαση στις 
περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και των Προσφυγικών 
της Λ. Αλεξάνδρας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη 
των περιοχών».

2. Την υπό στοιχεία Δ21/1529/Φ.Α.15 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων 
παροχής τεχνικών υπηρεσιών αρμοδιότητας της «ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός 
αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύ-
νουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης 
αυτών», με την οποία έγινε ανάθεση στην Διεύθυνση 
Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γ.Γ.Υ., των έργων, μελε-
τών και συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών αρ-
μοδιότητας της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» 
(Β΄5644), λόγω έλλειψης τεχνικής επάρκειας και τεχνικής 
στελέχωσης της εταιρείας.

3. Την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4539/2018, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4663/
2020, σύμφωνα με την οποία η εποπτεία της «ΑΝΑΠΛΑ-
ΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» κατά την άσκηση των δραστηριοτή-
των της, ασκείται από κοινού από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών.

Και επειδή:
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.», 

με το υπ’ αρ. 256/29-03-2021 έγγραφο δηλώνει ότι
η εταιρεία έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό ISO - συ-
στήματος διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμο-
γής σχεδιασμός, διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση 
εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων, τεχνικά 
έργα υποδομών,επίβλεψη έργων, προμηθειών, υπη-
ρεσιών και μελετών κι ως εκ τούτου έχει εκλείψει
ο λόγος για τη συνέχιση της ισχύος της υπό στοιχεία 
Δ21/1529/Φ.Α.15 (Β΄5644) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, στην οποία προβλεπόταν η ανάθεση των έργων, 
μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρε-
σιών αρμοδιότητας της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» 
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και ο ορισμός της Διεύ-
θυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) ως αναθέτουσας 
αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπη-
ρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών και 
η οποία ίσχυε μέχρι τη στελέχωση της εταιρείας με 
το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και την απόκτηση 
της τεχνικής επάρκειας.

2. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και εξυπηρε-
τείται το δημόσιο συμφέρον, αποφασίζουμε:

1. Την κατάργηση της υπό στοιχεία Δ21/1529/Φ.Α.15 
(Β’ 5644/2018) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση 
των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών αρμοδιότητας της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Α.Ε.» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας 
αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπηρε-
σίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών», των 
Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αθλητισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2/2413 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020

(Β΄1576) απόφασης του Υπουργού και της Υφυ-

πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

της υπ’ αρ. 16/21054/22-01-2021 (Β΄ 252) απόφα-

σης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης 

3.1 στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 

για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για 

τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022. 

 Ο 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 Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

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 παρ. 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 (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης 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) 
1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671)» (Β΄ 4871).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (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) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 
814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβου-
λίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

β) (EE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπι-
ση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 
234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβου-
λίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

γ) Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον 
τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 3).

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτρο-
πής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 9).

3. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄145).

5. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επι-
τροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την έγκριση 
των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα-
ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EE L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα με-
λισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

7. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

8. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκογλου» 
(Β΄ 4190).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2021 και 2022, πέ-
ραν αυτής που έχει εγκριθεί με την 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, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/
14-04-2020 υπουργικής απόφασης

1. Η υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β΄1576) απόφαση 
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 1 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«5. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται σε 10% επί 
των κατεχομένων κυψελών, όπως αυτές ορίζονται στην 
περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 
(Β΄ 1560) απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.».

β) Η παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι 
σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/
106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τουλάχιστον  είκοσι (20) 
κατεχόμενες κυψέλες, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 2
της υπ’ αρ. 140/ 106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

γ) Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 4 τροποποιείται και διαμορ-

φώνεται ως εξής:
«2. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμέ-

νος από την ισχύουσα νομοθεσία να τηρεί τα πρωτότυπα 
παραστατικά στο αρχείο του, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 όπου αναφέρεται η υποχρέω-
ση αυτή και κατατίθενται φωτοαντίγραφα των παραστα-
τικών, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις ή θεωρημένα από την αρμόδια ΔΑΟΚ.»

ε) Η παρ. 6 του άρθρου 7 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«6. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμό-
δια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
από την ημερομηνία παραλαβής του δείγματος ελέγχου 
έως την 30η Ιουλίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού 
έτους και δύνανται να πραγματοποιούνται ταυτόχρο-
να με ελέγχους που αφορούν και σε άλλες δράσεις του 
εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, εφόσον ο ελεγ-
χόμενος περιλαμβάνεται σε αντίστοιχο δείγμα ελέγχου 
και άλλης δράσης.».

στ) Η παρ. 1 του άρθρου 9 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Με τον καθορισμό των τελικών δικαιούχων και 
την παραλαβή των καταστάσεων πληρωμής δικαιού-
χων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5, οι αρμόδιες 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
συντάσσουν φακέλους πληρωμής, τους οποίους απο-
στέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 5 Σε-
πτεμβρίου κάθε έτους.».

ζ) Η παρ. 6 του άρθρου 9 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«6. Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής (Extrait τραπέ-
ζης) διαβιβάζονται με ευθύνη του αντίστοιχου πιστω-
τικού ιδρύματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για συμπλήρωση των 
σχετικών φακέλων και τον τελικό έλεγχο των πληρω-
μών.».

η) Το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος υποδειγμάτων 
καταργείται.

θ) Στο υπόδειγμα 5 του παραρτήματος υποδειγμάτων, 
διαγράφεται το εξής κείμενο: «Δ/νση Άμεσων Ενισχύσε-
ων και Αγοράς Δομοκού 5 - ΤΚ 104 45, Αθήνα».

ι) Στο υπόδειγμα 6 του παραρτήματος υποδειγμάτων, 
διαγράφεται το εξής κείμενο: «Διεύθυνση Άμεσων Ενι-
σχύσεων και Αγοράς Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων 
Δομοκού 5 - ΤΚ 104 45, Αθήνα».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 137/102856/
14-04-2020 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 16/21054/22- 01-2021 (Β΄ 252) 
απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/21054/
22-01-2021 υπουργικής απόφασης

1. Η υπ’ αρ. 16/21054/22-01-2021 (Β΄ 252) απόφαση 
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 7 του άρθρου 1 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«7. Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων 
κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί των κατεχο-
μένων κυψελών, όπως αυτές ορίζονται στην περ. γ του 
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04- 2021 (Β΄1560) 
απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.».

β) Στο υπόδειγμα 5Β του παραρτήματος υποδειγμά-
των, διαγράφεται το εξής κείμενο: «Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς Δομοκού 5 - ΤΚ 104 45, Αθήνα».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 16/21054/22-01-2021 
απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000290801220004*
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