
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθ-
μών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν 
σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική 
δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δη-
μοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγρά-
φονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β΄4066), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021 
(Β’ 4486) υπουργική απόφαση.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129480/Ζ1/
12-10-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων φοι-
τητών - πληγέντων κατά τις πυρκαγιές που εκδη-
λώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α 
Σεπτεμβρίου 2021» (Β’ 4801).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/
06.09.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθε-
ση προγράμματος για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών 
των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλο-
ποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ» (Β’ 3877).

4 Ανάθεση στον Οργανσιμό Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), της υλοποίησης του προ-
γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που 
οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν 
από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
(ανεμοθύελλες, παγετοί, υπερβολικές βροχοπτώ-
σεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περί-
οδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 138352 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουρ-

γικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθ-

μών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν 

σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική 

δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δη-

μοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγρά-

φονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021 

(Β’ 4486) υπουργική απόφαση.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 «Επεν-

δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), που πα-
ρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας,

β. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192), 

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ. της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 απόφασης του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των Κωδι-
κών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν 
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σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστη-
ριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των 
φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει 
Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066) και

ζ. της υπ’ αρ. 104186/24.9.2021 απόφασης του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπ.’ 
αρ 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης ”Καθορι-
σμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη 
εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δη-
μοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται 
στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.” (Β’ 4066)» (Β’ 4486).

2. Την υπ’ αρ. 136201/14-12-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με 
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 7 και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-
ΤΟΣ I της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 
(Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα 
και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρε-
ώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγ-
γράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), ως εξής:

«Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 
2021, με εξαίρεση τα άρθρα 3 και 4 που τίθενται σε ισχύ 
την 1η Απριλίου 2022».

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I
Στο Παράρτημα Ι προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί 

Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

47.19.10.10 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων 
από καταστήματα αφορολόγητων ειδών

52.21.24.06 Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
χώρους αεροδρομίων

66.30.11.02 Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής 
περιουσίας

77.11.10.02
Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχη-
μάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς 
οδηγό

77.12.19.01
Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχη-
μάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσό-
τερων επιβατών, χωρίς οδηγό

77.39.13.03

Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτο-
σικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλε-
κτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρι-
κών οχημάτων)

77.39.19.10 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών ανα-
πηρικών καροτσιών

81.29.11.03 Υπηρεσίες απεντόμωσης - μυοκτονίας

85.59.19.12 Υπηρεσίες σχολών εκπαιδευτικής ρομπο-
τικής

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 166580/Ζ1 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129480/Ζ1/

12-10-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων φοι-

τητών - πληγέντων κατά τις πυρκαγιές που εκ-

δηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 

2α Σεπτεμβρίου 2021» (Β’ 4801).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 72 και 79 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση 

του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’  111).
2. Το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13-8-2021 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάστα-
ση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021(Α’ 156), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

4. 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).

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

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

7. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

8. Τις αποφάσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτη ανάγκης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας:

Υπ’ αρ. 4437 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Λουτρακίου - 
Περαχώρας Δήμου Λουτρακίου - Παραχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων (9ΝΖ046ΜΤΛΒ-ΓΒ9)

Υπ’ αρ. 6802 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Διονύσου 
(6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε)

Υπ’ αρ. 6883 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Ρόδου (Ψ78446ΜΤΛΒ-5ΩΥ)

Υπ’ αρ. 7076 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Ελυμνίων Δήμου - 
Λίμνης - Μαντουδίου - Αγ. Άννας (Ψ23Μ46ΜΤΛΒ- ΔΙΜ)

Υπ’ αρ. 7089 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Αιγιαλείας (ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒ-ΔΗΜ) 
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Υπ’ αρ. 7090 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Ερυμάνθου (96ΨΔ46ΜΤΛΒ-ΟΥΑ) 

Υπ’ αρ. 7092 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Πατρέων (Ψ42Δ46ΜΤΛΒ-7ΛΚ) 

Υπ’ αρ. 7169 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Αχαρνών 
(9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ)

Υπ’ αρ. 7248 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ όλες οι ΔΕ Δήμου 
Ιστιαίας - Αιδηψού (ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ) 

Υπ’ αρ. 7290 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Ωλένης και Πύρ-
γου Δήμου Πύργου (ΕΟ4Δ46ΜΤΛΒ-Θ2Χ) 

Υπ’ αρ. 7294_21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Δήμου 
Δωρίδας (ΨΙΦ946ΜΤΛΒ-1ΨΨ)

Υπ’ αρ. 7403 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Ωρωπού 
(65Χ846ΜΤΛΒ-4ΕΕ)

Υπ’ αρ. 7413 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Θυρείου και 
Δρυμού Δήμου Άκτιου Βόνιτσας (9ΕΣΚ46ΜΤΛΒ-5ΤΟ) 

Υπ’ αρ. 7489 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Οιχαλίας (ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ)

Υπ’ αρ. 7490 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου 
Πύλου Νέστορος (ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-1Δ0) 

Υπ’ αρ. 7491 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Περιοχών Δήμου 
Μεγαλόπολης (ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-9Ψ4) 

Υπ’ αρ. 7492 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Ανατολικής 
Μάνης (9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77)

Υπ’ αρ. 7494 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Γορτυνίας 
(93ΦΥ46ΜΤΛΒ-Ε43)

Υπ’ αρ. 7702 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Λαυρε-
ωτικής (ΩΤ0Ω46ΜΤΛΒ-ΠΔ8)

Υπ’ αρ. 7704 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας (ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ) 

Υπ’ αρ. 7826 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Μαλεσίνας 
Δήμου Λοκρών (95ΩΥ46ΜΤΛΒ-Χ67) 

Υπ’ αρ. 7830 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Μαρμαρίου Δή-
μου Καρύστου (ΨΤΘ046ΜΤΛΒ-ΒΗΟ) 

Υπ’ αρ. 7990 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Άνω Μέλπειας Δή-
μου Οιχαλίας (ΨΡΞΜ46ΜΤΛΒ-Ψ3Σ)

Υπ’ αρ. 8135 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν Χωσιαρίου Δή-
μου Ανατολικής Μάνης (ΨΦΓ746ΜΤΛΒ-8ΗΞ) 

Υπ’ αρ. ΓΓ 13373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Αρ-
χαίας Ολυμπίας (6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΗΧ)

Υπ’ αρ. ΓΓ 13374 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Νηλέως 
και Κηρέως Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγ. Άννας (ΡΥ-
ΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ)

Υπ’ αρ. ΓΓ13370 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Κηφισιάς Δή-
μου Κηφισιάς (ΩΖΜΑ46ΜΤΛΒ-5ΓΧ) 

Υπ’ αρ. 6138 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου 
Μεγαρέων (ΨΧ6Τ46ΜΤΛΒ-Ψ55)

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, όπως βεβαιώνεται με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/823/162135/Β1/10-12-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

10. Την ανάγκη τροποποίησης ως προς την προσθήκη 
απόφασης περιοχής κηρυχθήσας σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 129480/Ζ1/
12-10-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέ-
ντων κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η 

Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021» (Β’ 4801) 
ως ακολούθως:

1. Στο τέλος του στοιχείου 8 του προοιμίου προστίθε-
ται η ακόλουθη απόφαση: 

«Υπ’ αρ. 9218 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ πε-
ριοχών Δήμου Βέλου-Βόχας, Κορινθίων, Νεμέας (9Η8Ξ-
46ΝΠΙΘ-900)».

2. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1, η φράση «Δημο-
τικές ενότητες», αντικαθίσταται από τη λέξη «περιοχές».

3. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη 
περιοχή:

«- Βέλου - Βόχας, Κορινθίων, Νεμέας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Κορινθίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 129480/Ζ1/
12-10-2021 (Β’ 4801) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

    Αριθμ. Γ.Π. οικ 78066 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/

06.09.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθε-

ση προγράμματος για τη διασφάλιση της δημόσι-

ας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών ανα-

γκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα 

υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ» (Β’ 3877).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).
2. Τις διατάξεις του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και ιδίως τα 

άρθρα 14 και 50.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»(Α’ 192)

8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

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

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

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

13. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

15. Την υπ’ αρ. 134453/2015 (Β’ 2857) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών.

16. To υπ’ αρ. 5664/30.5.2018 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ 
περί διαβίβασης ακριβούς αποσπάσματος της 13ης Συ-
νεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ, μετά των σχετικών 
υπ’ αρ. 7916/6.7.2018, 751/17.7.2018 και 9207/26.7.2018 
εγγράφων του Γραφείου Μετακινούμενων Πληθυσμών 
του ΚΕΕΛΠΝΟ και το υπ’ αρ. 9471/31.07.2018 έγγραφο 
του ΚΕΕΛΠΝΟ.

17. Την υπ’ αρ. 1717/5.07.2019 Συμφωνία Επιδότησης 
Δράσης με θέμα: «Ένταξη της Δράσης «Ολοκληρωμέ-
νη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική 
κρίση» με Κωδικό ΟΠΣ 5045725 από το Εθνικό Πρό-
γραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΑΔΑ:Ω2Α0465ΧΙ8-ΩΣΒ).

18. Την υπ’ αρ. 2098/17.09.2019 Συμφωνία Επιδότη-
σης Δράσης με θέμα: «1η Τροποποίηση της απόφασης 
Ένταξης της Δράσης «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμ-
βαση υγείας για την προσφυγική κρίση» με Κωδικό ΟΠΣ 
5045725 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΨΩ7465ΧΙ8-ΣΩΙ)

19. Το γεγονός ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δη-
μοσίου συμφέροντος για τη συνέχιση υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος, που συνίστανται στην κατε-
πείγουσα και άμεση ανάγκη υγειονομικής κάλυψης των 
χώρων, όπου φιλοξενούνται και διαμένουν πρόσφυγες 
ή μετανάστες.

20. Την υπό στοιχεία Β2α, Β1α/οικ. 77353/2021 Ει-
σήγηση της περ. ε  της παρ. 5 του του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος 
του Κρατικού προϋπολογισμού, όσο και των εποπτευό-
μενων από το Υπουργείο Υγείας, φορέων (Ε.Ο.Δ.Υ.), δεδο-
μένου ότι κυρίως τροποποιείται η διάρκεια του προγράμ-
ματος διασφάλισης της δημόσιας υγείας και κάλυψης των 
υγειονομικών αναγκών προσφύγων και μεταναστών. Ο 
προϋπολογισμός του έργου παραμένει σταθερός στο 
ύψος πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ και κα-
λύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕ 7912 ενάριθμο 2019ΣΕ79120000), σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Β1α/59987/2018 έκθεση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

21. Την υπό στοιχεία ΚΠ 25925/29.11.2021 εισήγηση 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

22. Το υπ’ αρ. 27208/10.12.2021 έγγραφο του ΕΟΔΥ 
με το οποίο διαβιβάζεται το από 9/12/2021 απόσπα-
σμα πρακτικού της 64ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
ΕΟΔΥ, αναφορικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Γ.Π.οικ.64186/06.09.2018 (Β’ 3877) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

23. Την εύρυθμη ολοκλήρωση του φυσικού και οικονο-
μικού αντικειμένου και προς επίλυση διαχειριστικών δυ-
σκολιών υλοποίησης του εν λόγω έργου, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/
06.09.2018 (Β’ 3877) κοινής υπουργικής απόφασης, ως 
εξής:

1. Σε κάθε αναφορά του φορέα υλοποίησης του 
έργου, αντικαθίσταται η επωνυμία του φορέα επί το 
ορθό, ως εξής: «…Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεί-
ας (ΕΟΔΥ)…».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «…
Το έργο έχει διάρκεια από την δημοσίευση της παρούσας 
έως και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου προγράμμα-
τος και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου, κατά την οποία αυτό χρη-
ματοδοτείται…»

3. Τα Υποέργα 1 (ΥΠ1) και 2 (ΥΠ2) που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως εξής: 
«…Υποέργο 1 (ΥΠ1) Λειτουργία Συστήματος Επιδημιο-
λογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτί-
μηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας 
Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών…» και 
Υποέργο 2 (ΥΠ2): Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση 
και Συντονισμός του Προγράμματος», προκειμένου να 
ταυτίζονται με την δομή του συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος.

4. Στο άρθρο 3, μετά την παρ. 5 προστίθενται οι παρ. 1 
έως και 5 του άρθρου 6 και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7. Τα 
άρθρα 6 και 7, με τα αντίστοιχα Υποέργα, καταργούνται.

5. Το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«…Υποέργο 2 (ΥΠ2): Επιστημονική Εποπτεία, Διαχεί-

ριση και Συντονισμός του Προγράμματος
1. Η επιστημονική εποπτεία, η διαχείριση και ο συντο-

νισμός του έργου, που ορίζεται ως Υποέργου 2 (ΥΠ2) 
θα πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΟΔΥ, με αρμόδια εισηγητική και εκτελεστική υπηρε-
σία το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών του ΕΟΔΥ. 
Οι ανωτέρω μπορούν να συνεπικουρούνται από ομά-
δες που θα συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, και θα ορίζονται είτε από το μόνιμο 
προσωπικό του ή το προσωπικό που θα διοριστεί με 
βάση την παρούσα, είτε από εκπροσώπους που ορίζο-
νται εκ του Υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων 
Υπουργείων.

2. Οι διαδικασίες προκηρύξεων, προμηθειών, μετακι-
νήσεων, οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας θα 
υλοποιούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες/τμήματα 
του ΕΟΔΥ με το προσωπικό που ήδη διαθέτει ή θα προ-
σληφθεί, βάσει της παρούσας.

3. Δύναται να συγκροτηθεί υπό-ομάδα επιστημονικής 
εποπτείας και αντίστοιχη υπο-ομάδα διαχείρισης του 
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έργου με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ. Η υπο-ομάδα 
επιστημονικής εποπτείας λειτουργεί ως συμβουλευτικό 
όργανο για την υπό-ομάδα διαχείρισης έργου σε θέματα 
επιστημονικού ενδιαφέροντος.

4. Η αρμοδιότητα της επιστημονικής εποπτείας πε-
ριλαμβάνει τα κάτωθι: τακτικές συναντήσεις για την 
επιστημονική υποβοήθηση της διαχείρισης του έργου, 
συνεργασία με τους αντίστοιχους επιστήμονες άλλων 
φορέων, έκδοση επιστημονικών αναφορών, επιστημονι-
κή εποπτεία της εκπαίδευσης των εργαζομένων, έκδοση 
πρωτοκόλλων διαχείρισης και κατευθυντήριων οδηγιών 
που τα συνοδεύουν.

5. Η αρμοδιότητα της διαχείρισης του έργου περι-
λαμβάνει τα κάτωθι: τον έλεγχο πραγματοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμ-
ματος, την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου επιχειρησι-
ακού σχεδίου του προγράμματος, τον Συντονισμό της 
αντιμετώπισης επειγόντων συμβάντων, στο πλαίσιο του 
άρθρου 26 του π.δ.121/2017, την διαχείριση της ροής 
των πληροφοριών, την παρακολούθηση κάθε φάσης 
υλοποίησής του προγράμματος, την υλοποίηση των 
απαραίτητων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, 
την εκτέλεση των απαραίτητων διαγωνισμών για την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος, την 
καθημερινή παρακολούθηση των οικονομικών διαδι-
κασιών, την επίβλεψη του συστήματος διαχείρισης και 
τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου, το συντο-
νισμό και την υλοποίηση συνεχούς εκπαίδευσης του 
προσωπικού, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 
ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές του προγράμμα-
τος, την επικοινωνία με όλα τα λοιπά μέρη που εμπλέ-
κονται στο πρόγραμμα και την υλοποίηση δραστηριο-
τήτων ενημέρωσης/δημοσιότητας των δραστηριοτήτων 
του προγράμματος καθώς και διάχυσης των αποτελε-
σμάτων αυτού.

6. Η αρμοδιότητα της εκπαίδευσης και της αξιολόγη-
σης του προγράμματος, ως εξής:

α. Αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι η ιατρική (λοι-
μώξεις/χρόνια νοσήματα/επείγοντα περιστατικά) και 
ψυχοκοινωνική διαχείριση των ωφελούμενων (ψυχι-
κή υγεία - ουσιοεξάρτηση), η διαπολιτισμική μεσολά-
βηση και οι τομείς προστασίας της δημόσιας υγείας, 
της έμφυλης βίας, της υγείας μητέρας-παιδιού και της 
αποκατάστασης θυμάτων διακίνησης και εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και η αξιολόγηση της ευαλωτότη-
τας. Επιπλέον, αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι και 
η διαχείριση εκτάκτων, επειγόντων και απρόβλεπτων 
περιστατικών (ενδεικτικά φυσικών καταστροφών, εξε-
γέρσεων κ.λπ.).

β. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η στενή παρα-
κολούθηση της εξέλιξης του έργου, με στόχο τη βελ-
τίωση της υλοποίησής του μέσω της διαδικασίας ανα-
τροφοδότησης και τυχόν αναγκαίων παρεμβάσεων 
αναπροσαρμογής του και την τελική αποτίμηση του 
βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων του προ-
γράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στην περιγραφή 
του έργου, η οποία θα αποτελέσει και την αφετηρία 
για την αξιολόγησή του. Η τελική αποτίμηση σε επί-
πεδο απόδοσης και αποτελεσματικότητας των δρά-

σεων του έργου κρίνεται αναγκαία για την περαιτέρω 
βιωσιμότητά του.

7. Η εκπαίδευση των νέων εργαζομένων, των επαγ-
γελματιών υγείας στις Δημόσιες Δομές και η συνολική 
αξιολόγηση του προγράμματος.

8. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί 
από διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη των συ-
νεργαζόμενων υπηρεσιών του προγράμματος (Ε.Ο.Δ.Υ., 
Υπουργείο Υγείας, Υ.ΜΕ.ΠΟ. κ.λπ.). Η αξιολόγηση του 
προγράμματος θα διενεργηθεί από μη αμειβόμενη Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται με απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, στην οποία θα συμμετέχουν 
πρόσωπα με εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το φυσικό 
αντικείμενο του έργου, που υπηρετούν σε δημόσιους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας ή εποπτευόμενων αυτού φορέων και Πα-
νεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

9. Η αρμοδιότητα της Στρατηγικής Επικοινωνίας
α. Η επικοινωνία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο 

σύνολο δραστηριοτήτων που απευθύνεται σε διάφο-
ρες ομάδες αποδεκτών, όπως: πρόσφυγες/μετανάστες, 
δημόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρ-
χές, το ευρύ κοινό, αλλά και τοπικές κοινότητες, μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και σχετικές μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις.

10. Για την επίτευξη των στόχων της μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί κάθε διαθέσιμο επικοινωνιακό μέσο, όπως: 
διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιοφωνικοί σταθμοί, έντυπος 
τύπος καθώς επίσης και κάθε πρόσφορο επικοινωνιακό 
υλικό, όπως: φυλλάδια, αφίσες. Παράλληλα, περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων την οργάνωση ενημερωτικών εκδη-
λώσεων, ημερίδων, συναντήσεων και ομιλιών. Βασικός 
στόχος της δράσης αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του 
προγράμματος στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, το 
σχέδιο επικοινωνίας του προγράμματος πέρα από τις 
δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και δικτύωσης, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με 
το κοινό στόχο, στον οποίο απευθύνονται, περιλαμβάνει 
και την ανάδειξη και προβολή συγκεκριμένων δράσεων 
στο πλαίσιο των Υποέργων του Προγράμματος μέσω 
καλών παραδειγμάτων, καθώς και την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων τους.

11. Ως επιμέρους δράσεις ορίζονται: ο σχεδιασμός 
δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαί-
δευσης, η προσέλκυση επαγγελματιών υγείας που θα 
απασχοληθούν στο πρόγραμμα, η αύξηση της γνώσης 
και η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις ψευ-
δείς αντιλήψεις και παρανοήσεις θεμάτων υγείας για 
τους πρόσφυγες/μετανάστες, η προώθηση του αλφα-
βητισμού υγείας των προσφύγων/μεταναστών, η ενίσχυ-
ση του ηθικού και της αλληλεγγύης των εργαζομένων 
στο πρόγραμμα μέσω της προβολής των επιτευγμάτων 
τους στο πεδίο (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης) και η καθημερινή ενημέρωση των Υπευθύνων 
του Προγράμματος μέσω συνεχούς ελέγχου του έντυ-
που και ηλεκτρονικού τύπου με θέμα το προσφυγικό/
μεταναστευτικό.».

6. Τα παραδοτέα των Υποέργων αντικαθίστανται ως 
κάτωθι:
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- Για το Υποέργο 1 (ΥΠ1) με τίτλο «Λειτουργία Συ-
στήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός 
Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμ-
βάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/
μεταναστών», ως παραδοτέα ορίζονται εβδομαδιαίες 
εκθέσεις επιτήρησης (εβδομαδιαία αναφορά βασισμένη 
στη συνδρομική επιτήρηση) καθώς και μηνιαίες εκθέσεις 
πεπραγμένων και παρουσιολογίων.

- Για τα Υποέργα 2 (ΥΠ2) με τίτλο «Επιστημονική Επο-
πτεία, Διαχείριση και Συντονισμός του Προγράμματος», 3 
(ΥΠ3) με τίτλο «Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο» και 4 (ΥΠ4) 
«Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγεί-
ας» ως παραδοτέα ορίζονται η σύνταξη μηνιαίων εκθέ-
σεων πεπραγμένων και παρουσιολογίων.

7. Η περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 5, τροποποιείται 
επί το ορθό ως εξής: «…η ενίσχυση, με προσωπικό του 
ρόλου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 
Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΕΚΔΥ) …».

8. Δεδομένου ότι τα άρθρα 6 και 7 καταργούνται, 
σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 4, οι παρ. 1 έως 5 του 
άρθρου 6 του Υποέργου 5 (ΥΠ5) με τίτλο «Εκπαίδευση 
και Αξιολόγηση» και οι παρ. 1 και 2 του Υποέργου 6 (ΥΠ6) 
με τίτλο «Στρατηγική Επικοινωνίας», των άρθρων 6 και 
7, αντίστοιχα, προστίθενται στο Υποέργο (ΥΠ2) με τίτλο 
Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση και Συντονισμός του 
Προγράμματος, ήτοι μετά την παρ. 5 του άρθρου 2, σε 
συνεχή αρίθμηση.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 8 «Διαδικασία και Κριτήρια Σύ-
ναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου», τροποποιείται 
επί το ορθό ως εξής: «…Για το αναγκαίο προσωπικό προς 
υλοποίηση του έργου συνάπτεται σύμβαση εργασίας 
μεταξύ του ΕΟΔΥ και του κάθε προσώπου, με διάρκεια 
λήξης την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου και σε κάθε περίπτωση μέχρι 
τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, από το οποίο 
χρηματοδοτείται, αποκλειόμενης της δυνατότητας να 
θεωρηθούν συμβάσεις αορίστου χρόνου…».

10. To άρθρο 10 «Προϋπολογισμός έργου», αντικαθί-
σταται ως εξής: «…Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε 50,00 εκ. ευρώ και κατανέμεται 
ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και την 
επιλεξιμότητα δαπανών του προγράμματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/
06.09.2018 (Β’ 3877) κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 141/366805 (4)
Ανάθεση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργι-

κών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), της υλοποίησης του 

προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύ-

σεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας 

που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώ-

θηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατο-

λισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγετοί, υπερβολικές 

βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη 

χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 113).

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 24 του ν. 3877/2010 « Σύστημα προστασίας και 
ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’  160), 
όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45).

στ) 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), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

ζ) Του π.δ. 62/2020, «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και του π.δ. 2/2021 «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄2).

η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄213).

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

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

ια) Της υπ’ αρ. 552/85728/29.03.2021 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/
29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονο-
μικών Ενισχύσεων» (Β’  4562), όπως τροποποιήθηκε 
από τις υπ’  αρ. 414/128412/29.11.2017 (Β’  4288) και 
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224/360785/24.12.2020 (Β’ 5837), όμοιες αποφάσεις» 
(Β’ 1253).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση 
των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον 
δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την 
περίοδο 2014-2020, ως προς την περίοδο εφαρμογής 
τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυ-
ντήριων γραμμών, ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος 
της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).

5. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγ-
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

6. Την απόφαση της Ε.Ε C(2020) 9151 final της 
16/12/2020, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς του κα-
θεστώτος S.A 45002 κατά ένα έτος, μέχρι 31.12.2021

7. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.09.2019 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της 
2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική 
Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 3240)» 
(Β’ 3967) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής «Διοικη-
τική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού».

8. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20.11.2019 (ΑΔΑ: 
ΨΖΘΜΗ-Θ3Ρ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συ-
νολικού ποσού 16.000.000 €, για το έτος 2022, σε βάρος 
της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά 
νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

9. Την υπό στοιχεία 2/17437/ΔΠΓΚ/13.05.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΝΖΞΗ-ΑΜ4) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υπο-
χρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 €, για το έτος 
2023, σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαρια-
σμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού 
χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φο-
ρέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Το υπ’ αρ. 13699/17.12.2020 έγγραφο του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)  - 
Ν.Π.Ι.Δ.

11. Την υπ’ αρ. 148792//29.12.2020 Γνωμοδότηση της 
ΚΕΜΚΕ - Υπουργείου Οικονομικών.

12. Την υπ’ αρ. 1162/239175/06.09.2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει της  
περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ.1029-501-0000000, ΑΛΕ 
2310803004, των οικονομικών ετών 2022 και 2023, συ-
νολικού ύψους έως 10.000.000 ευρώ, η οποία αναλύε-
ται σε 5.000.000 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2022 και 
5.000.000 ευρώ, για το 2023, η οποία αποτελεί μέρος της 
συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 €, 
για το οικονομικό έτος 2022 και των 16.000.000 €, για 
το οικονομικό έτος 2023, για την κάλυψη των ετήσιων 
αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατι-
κών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενι-
σχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών 
στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγω-
γής, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, 
που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως 
θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτα-
κτα γεγονότα. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
τυχόν ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ των δαπανών 
των προγραμμάτων είναι εφικτή στο πλαίσιο του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
αποφασίζουμε: 

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ 
των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-
φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες 
(ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγετοί, υπερ-
βολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη 
χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019.

Άρθρο 1 
Δικαιολογητικά προγράμματος

1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρ-
θρου 11 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 (Β’ 4562) κοι-
νής υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσκομιστούν 
φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 
(έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν το έτος 2018), της αντίστοιχης κα-
τάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα (Ε3) - αν υπάρχει - και του αντίστοιχου 
Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγρα-
φο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον 
χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του 
άρθρου 12 της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά 
εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής 
εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομι-
κών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» 
(έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν το έτος 2018) και η «Δήλωση φορολογί-
ας Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού 
έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018), 
προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και 
ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά 
αποτελέσματα.

3. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαι-
τείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, 
όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγ-
μένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.
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Άρθρο 2
Αντιστάθμιση ζημιών 
απώλειας φυτικής παραγωγής

Για την αντιστάθμιση των ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής:
1. Δεν ισχύει ο περιορισμός της παρ. Α1 του άρθρου 15 του «Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», 

σχετικά με το ηλικιακό όριο των 70 ετών, σύμφωνα με το σημείο 11 της παρ. 2.7 (Δικαιούχοι) της υπ’ αρ.C (2016) 6442 
final/3.10.2016 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N).

2. Εντάσσονται, ως επιλέξιμες ενίσχυσης απώλειας παραγωγής, οι καλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΝΟΜΟΣ (ΠΕ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

2016 2017 2018 μ.ο. 2019 %

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΟΓΙΑ ΚΑΡΠΟΣ 370 320 400 363,33 200 -45
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 320 330 120 256,67 140 -45

Άρθρο 3 
Λοιπές διατάξεις

1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύ-
ουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων 
(υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση- Β’ 4562), όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.

2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί 
με την υπ’ αρ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 € 
για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική καταβληθείσα ενίσχυ-
ση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 € ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 
15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε 
εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος και η συνολική καταβολή 
των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2023.

Άρθρο 3
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ολοκλη-
ρώνεται στις 31.12.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02060542012210008*

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τρόφιμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΛΙΒΑΝΟΣ   
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