
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8.8766/24-09-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα κοι-
νωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής 
υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερει-
ών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής - Γ’ κύκλος» (Β΄ 4221).

2 7η τροποποίηση της υπ’  αρ. 8585/10-10-2016 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 
Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 3322).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1.4730 (1)
   Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8.8766/24-09-2018 

κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα κοι-

νωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής 

υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερει-

ών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίη-

σης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-

κής - Γ’ κύκλος» (Β΄ 4221).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α’  107).

2. Την υπ’ αρ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προ-

γραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020» (Β’  424).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’  98).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ). 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’  143).

5. Την υπ’  αρ. 58994/18-06-2019 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης  - 
Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της 
διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (Β’  2343).

6. 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).

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

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

9. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

10. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού»(Α’ 5).

11. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

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

13. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (B΄ 4805).

14. Την υπό στοιχεία Δ1.33086/11345/31-07-2019 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β’ 3082).

15. Την ανάγκη δίμηνης επέκτασης της χρονικής διάρ-
κειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δή-
μους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης 
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προσφυγικών ροών - Γ’ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση 
Νο 10/2018).

16. Την υπ’ αρ. 4182/81/27-07-2021 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε 
η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για 
την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύ-
νουν το έτος 2021.

17. Το υπ΄ αρ. 59335/22-09-2021 της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων από το οποίο προκύπτει ότι 
από την υλοποίηση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης προβλέπεται ότι θα προκληθεί:

α. δαπάνη ύψους 1.922.400,00 ευρώ, η οποία βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. με ΚΑΕ 2493 το έτος 
2021 (ΑΔΑ: 6Β364691Ω2-Ω60) και θα καλυφθεί από τη 
χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (έργο με 
ενάριθμο 2018ΣΕ03400002),

β. δαπάνη για το επίδομα μετεγκατάστασης που ανέρ-
χεται σε 50.000 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Ο.Α.Ε.Δ για το έτος 2021, στον ΚΑΕ 0653, και που 
θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του εθνικού σκέ-
λους του ΠΔΕ (έργο 2016ΣΕ03400003), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 8.8766/24-09-2018 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Πρόγραμ-
μα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής φιλο-
ξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής - Γ’ κύκλος» (Β΄ 4221), όπως έχει 
τροποποιηθεί με: α) την υπ’ αρ. 0.646/31-01-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση, β) την υπ’ αρ. 0.3176/18-08/2020 
κοινή υπουργική απόφαση και γ) την υπ’ αρ. 0. 5270/
15-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο 

ως εξής:
«Μετά το πέρας της ως άνω τετράμηνης επέκτασης 

του προγράμματος, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απα-
σχολούνται για επιπλέον δύο (2) μήνες, υπό τους ίδιους 
όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρό-
σκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, 
υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται σε υπηρεσίες 
τοποθέτησης π.χ. δομές φιλοξενίας, ΚΥΤ κ.λπ. οι οποίες 
εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία κατά την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της παρούσας».

Άρθρο 2
Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβα-

σή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπηρεσίες το-
ποθέτησης εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία κατά τη 
δημοσίευση της παρούσας, οι τελευταίοι επανατοποθε-
τούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 
της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της δίμηνης 
επέκτασης του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση 
ότι η επέκταση αφορά μόνο σε ωφελούμενους για τους 

οποίους οι υπηρεσίες τοποθέτησης π.χ. δομές φιλοξενί-
ας, ΚΥΤ κ.λπ. εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και κατά 
την επανατοποθέτησή τους.

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’  αρ. 

8.8766/24.9.2018 (Β΄ 4221) κοινής υπουργικής απόφα-
σης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 4100 (2)
    7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής 

του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωρ-

γών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 3322).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  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 Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής 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.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
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βρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 19.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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) 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.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

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.

6. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέ-
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ).

7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επι-
τροπής 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 ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

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 ελέγ-
χου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών 
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δε-
κεμβρίου 2020 για τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό 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.

10. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 από-
φαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για 
την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2014 - 2020.

11. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εφαρμόζοντας την αρχή 
της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγ-
χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων 
αγροτικής ανάπτυξης».

Β. Τις διατάξεις νόμων και π.δ.:
1. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική 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) και ιδίως την παρ. 2 
του άρθρου 69 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98) 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. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142).

5. Τον ν. 2690/1997 (Α’ 45) με τον οποίο κυρώθηκε ο 
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

6. Τον ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 249) και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

7. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης» (Α’ 133).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

Γ. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού δια-
δικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 1205).

2. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδι-
άρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020» (Β’ 3066).

3. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμο-
διοτήτων 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 
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Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμε-
σοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β’ 3447).

4. Την υπ’ αρ. 6309/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

5. Την υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 υπουργική από-
φαση «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικα-
σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση 
του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου» (Β’ 147).

6. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση δια-
δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014  -
2020» (Β’ 1273).

7. Την υπ’ αρ. 1582/71256/30-06-2017 κοινή υπουργι-
κή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο δια-
χείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των 
Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων» 
(Β’ 2277).

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)».

9. Την υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατά-

σταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 3322).

10. Την υπ’ αρ. 2415/30-09-2021 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

11. Την υπ’ αρ. 55694/30-09-2021 σύμφωνη γνώμη του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 «Λεπτο-
μέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 3322), απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(εφεξής ΥΑ) ως εξής:

Άρθρο μόνο
Η περ. 1.2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1.2. Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής μπο-

ρεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους 
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και 
σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση 
τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών από την απόφαση 
ένταξης. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρω-
μής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρ-
μογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης 
της πράξης.»

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

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