
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» σε 
υφιστάμενα κλιμάκια.

2 Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υπ’  αρ. 137/
102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 
κοινών αποφάσεων του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη 
Χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2800.0/62606/2020 (1)
   Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού 

Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» σε 

υφιστάμενα κλιμάκια. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ-

γείου Αιγαίου» (Α’ 1), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με το π.δ. 294/1986 και π.δ. 326/2000.

β. Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» 
(Α’ 231).

γ. Του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α’ 241).

δ. Του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 35), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

στ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Δικτύ-
ων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α’ 114).

ζ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’  98).

η. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημό-
σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικα-
ταστάθηκε από την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 
58 του ν. 4438/2016 (Α’ 220), καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 66 και 69Γ του ιδίου ν. 4270/2014, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

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

ι. Της περίπτωσης 2β του άρθρου 9 και της περίπτωσης 
2α του άρθρου 10 του π.δ. 110/2001 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αιγαίου» (Α’ 101).

2. Την υπ’  αρ. 2/16570/0026 από 13-05-2016 από-
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευ-
ση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικο-
νομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» 
(Β’ 1381).

3. Το άρθρου 72 του ν. 4443/2016 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2000/43/ΕΚ και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 232).

4. Το Κεφάλαιο Γ’ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Πα-
ράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

5. Την υπ’ αρ. 2411.1/39924/2020/26-6-2020 διαταγή 
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ.

6. Την υπ’ αρ. 2/45136/0026/01-06-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η- 
ΞΘΨ Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών/Γενικής Γραμ-
ματείας Δημ/κης Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
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τους/Γενική Διεύθυνση. Θησ/κίου και Δημ. Λογ/κου/Δ/
νση Συντ. και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Δ/ξεων.

7. Την υπ’ αρ. 2/45897/0026/14-06-2017 ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-
36Κ Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών/Γενικής Γραμ-
ματείας Δημ/κης Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους/Γενική Διεύθυνση. Θησ/κίου και Δημ. Λογ/κου/Δ/
νση Συντ. και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Δ/ξεων.

8. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Την υπ’ αρ. 2800.0/10028/12-02-2020 εξουσιοδό-
τηση υπογραφής ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Β’ 1137).

11. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
από τους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΓΔΟΥ 
του ΥΝΑΝΠ για την απλούστευση των διαδικασιών, τη 
μείωση της αλληλογραφίας και την εξασφάλιση της εύ-
ρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 

Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών» στο Διευθυ-
ντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στους Προϊστα-
μένους των Τμημάτων της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης, πρά-
ξεων, βεβαιώσεων και τίτλων πληρωμής, για τις κατωτέρω 
αρμοδιότητες και περιγραφόμενα αντικείμενα:

Ι) ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ:

(1) Πράξεις εκκαθάρισης (άρθρο 76 του ν. 4446/2016) 
και εντολές/τίτλους πληρωμής, τα οποία προβλέπονται 
από το ενωσιακό και το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, (χρη-
ματικά εντάλματα, μισθοδοτικές καταστάσεις, άρθρα 
92,100,101,104,105,109,110 του ν. 4270/2014) μέχρι του 
ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μέσα στα 
καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών.

(2) Επιστροφές δικαιολογητικών δαπανών για τα οποία 
κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό-
τητας διαπιστώθηκαν θεραπεύσιμες ελλείψεις.

(3) Συμψηφιστικά εντάλματα (τακτικά και προπληρω-
μής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια λη-
ψοδοσία, καθώς και τα λοιπά συμψηφιστικά χρηματικά 
εντάλματα, όπου προβλέπεται.

(4) Έγγραφα για την κοινοποίηση στην αρμόδια Δη-
μοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) 
των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

(5) Έκθεση προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρε-
σία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) για δαπάνες, μέχρι 
το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, ανά από-
φαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ 
του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του περί ανάληψης 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες π.δ. 80/2016.

(6) Έγγραφα για την ενημέρωση των δικαιούχων και 
των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 
και την πληρωμή των δικαιούχων.

(7) Εντολές προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδο-
χών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπο-
λόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, 
καθώς και εισηγήσεις στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου 
υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(8) Τις βεβαιώσεις για το σύνολο των αμοιβών που κα-
ταβλήθηκαν στο δικαιούχο στο φορολογικό έτος και το 
φόρο που παρακρατήθηκε (άρθρο 1 ΠΟΛ. 1051/2015 
[Β’ 373], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

II) ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΤΜΗΜΑ ΜΙ-
ΣΟΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.).

Βεβαιώσεις επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, 
μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσω-
πικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για 
την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό 
του, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οργανικής μονάδας 
αρμόδιας για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και την 
τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού.

III) ΣΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Δ’ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βεβαιώσεις επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, 
μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του πολιτι-
κού προσωπικού, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων 
στον προϋπολογισμό του, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης 
της οργανικής μονάδας αρμόδιας για την εκκαθάριση 
της μισθοδοσίας και την τήρηση του μητρώου του πάσης 
φύσεως προσωπικού.

IV) ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

(1) Εντολές πληρωμής για δαπάνες μέχρι του ποσού των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ μέσα στα καθοριζό-
μενα κατά μήνα όρια πληρωμών και χρηματικά εντάλματα 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα οποία προβλέ-
πονται από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο 
για κατηγορίες δαπανών αρμοδιότητας του.

(2) Εκκαθάριση και έκδοση εντολών πληρωμής των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000,00) ευρώ.

V) ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩ-
ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

(1) Έγγραφα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την 
απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά τα-
μεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται 
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι-
κών οφειλών.

(2) Βεβαιώσεις επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, 
μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του πολιτι-
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κού προσωπικού, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων 
στον προϋπολογισμό του, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης 
της οργανικής μονάδας αρμόδιας για την εκκαθάριση 
της μισθοδοσίας και την τήρηση του μητρώου του πάσης 
φύσεως προσωπικού.

VI) ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

(1) Έγγραφα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την 
απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά τα-
μεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται 
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι-
κών οφειλών.

(2) Τις ενέργειες και πράξεις που αφορούν στην εξόφλη-
ση των χρηματικών ενταλμάτων ανεξαρτή τως ποσού.

(3) Τις ενέργειες και πράξεις που αφορούν στις με-
ταβολές του εκτελούμενου Προϋπολογισμού και στην 
αναμόρφωση Πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Άρθρο 2 
1. Η παροχή εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής 

δεν αποκλείει την παράλληλη άσκηση του από το Γενι-
κό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, αν κρίνει τούτο 
σκόπιμο.

2. Στις περιπτώσεις κωλύματος οιουδήποτε εκ των 
ανωτέρω εξουσιοδοτηθέντων κλιμακίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης οι αρμοδιότητες θα ασκούνται 
από το Διευθυντή Οικονομικής Διαχειρίσεως.

3. Στις περιπτώσεις απουσίας των εξουσιοδοτημένων 
στελεχών η εξουσιοδότηση ασκείται από τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.

4. Η υπό στοιχεία Φακ: 2800.0/21-06-2017 εξουσιοδό-
τηση υπογραφής ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Β΄ 2299), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την υπ’ αρ. 2800.0/23573/01-04-2019 Εξουσι-
οδότηση υπογραφής ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Β΄ 1414) καταργείται.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 

Ι  

 Αριθμ. 525/266139 (2)
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υπ’ αρ. 137/

102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 

κοινών αποφάσεων του Υπουργού και της Υφυ-

πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη 

Χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 .

 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 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), όπως ισχύουν.

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

γ) Tης 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 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 (εν-
σωμάτωση 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 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) υπ’ αρ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671)» 
(Β’ 4871).

στ) Της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 κοινής από-
φασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της 
δράσης: 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετα-
κινήσεων” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2020-2022» (Β’ 1576), όπως ισχύει.

ζ) Της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 κοινής από-
φασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της 
δράσης: 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισ-
σοκομίας” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2020-2022» (Β’ 1622), όπως ισχύει.

2. Τους Κανονισμούς:
α) Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου 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) υπ’ αρ. 352/1978, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 
485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β) Καν. (EE) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/1972, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/1979, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτρο-
πής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του κα-
νονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις 
στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 3).

δ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 
6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμο-
γής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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. 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 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) υπ’ αρ. 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 Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτει-
νή Αραμπατζή» (Β’ 3374).

8. Τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Χώρα 
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 πέραν 
αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’  αρ. 788/334896/
23-12-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυ-

πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4871), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 
137/102856/14-04-2020 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παράγρα-
φο 6 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 
κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσο-
κομικό έτος 2020, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού 
από τους δικαιούχους της ενίσχυσης της δράσης 3.1, η 
πραγματοποίηση του προβλεπόμενου επιτόπιου ελέγ-
χου μετά την 30η Ιουνίου 2020, εφόσον ο επιτόπιος έλεγ-
χος πραγματοποιήθηκε μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

Άρθρο 2
Παρέκκλιση από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 
138/102859/14-04-2020 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσοκομικό 
έτος 2020, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τους 
δικαιούχους της ενίσχυσης της δράση 3.2, η υποβολή 
μετά την 20η Ιουνίου 2020, των δικαιολογητικών των 
υποπεριπτώσεων (αα) και (γγ) της περίπτωσης (α) και 
των υποπεριπτώσεων (ββ) και (γγ) της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παραπάνω απόφασης, 
εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν μέ-
χρι την 31η Αυγούστου 2020.

Άρθρο 3 
Περίοδος ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   

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