
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 562/93601/25-04-2019 
(Β’  1641) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 
(ΦΕΚ 1275/Β’/2016) υπουργικής απόφασης «Εφαρ-
μογή του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειο-
νεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020».

2 Τροποποίηση της αριθ. 61/16616/31.01.2018 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, σχε-
τικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη 
των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζι-
ων ελιών» (Β’ 271).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 635/139272 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 562/93601/25-04-2019 

(Β’ 1641) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και αντι-

κατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 

(ΦΕΚ  1275/Β’/2016) υπουργικής απόφασης 

«Εφαρμογή του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιο-

χές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ει-

δικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου 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», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 61 έως 72, 
και κυρίως τα άρθρα 65 και 69,

β) του ν. 2637/1998 (Α’ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πι-
στοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων, Οργανισμοί Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γε-
ωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων 
προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιο-
ποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13 έως 29,

γ) του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 25,

δ). του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων...»,

στ) του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει,

ζ) του π.δ. 83/2019 (Α’ 121 - Διορθ. Σφαλμ. στο Α’ 126) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

η) της υπ’ αρ. 242/14-01-2020 (Β’ 34) κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Σκρέκα»,

θ) της υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 (Β’  1205) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού δια-
δικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργα-
νισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των 
ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγ-
γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

ι) της υπ’ αρ. 281255/06-05-2008 (Β’ 794) απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε-
ων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)”», όπως ισχύει,

ια) της υπ’ αρ. 4941/07-11-2011 (Β’ 2538) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσε-
ων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό-
μως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Ελλάδος 2007-2013», όπως ισχύει,

ιβ) της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 (Β’ 147) απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

ιγ) της υπ’ αρ. 1791/74062/02-07-2015 (Β’ 1468) από-
φασης του ΥΠΑΠΕΝ «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 
και 809/2014 της Επιτροπής», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

ιδ) της υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 (Β’  3066) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 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, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013),

β. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) 
αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, 
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλί-
ου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013),

γ. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013),

δ. του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (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, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (EE L 227/31.07.2014),

ε. του εκτελεστικού Κανονισμού (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) (EE L 227/31.07.2014),

στ. του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλα-
πλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014),

ζ. του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (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 στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης 
πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014),

η. της υπ’ αρ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστι-
κής απόφασης της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2015 
για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 
της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 (Β’ 1273) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση 
διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος ´Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. την υπ’ αρ. 1064/19-04-2016 (Β’ 1295) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ του ΠΑΑ 2014-2020 στη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑ-
ΑΤ, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 562/93601/25-
04-2019 (Β’  1641) απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 
(ΦΕΚ 1275/Β’/2016) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή 
του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζο-
νται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 
2014-2020», για την αποσαφήνιση του όρου «Ενεργός 
επαγγελματική δραστηριότητα».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού και του ΠΔΕ, πέραν αυτής που έχει ήδη 
προβλεφθεί με το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο 
του ΠΑΑ 2014-2020.

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1437/25-05-2020 έγγραφο της ΕΥΔ 
ΠΑΑ 2014-2020, για το σύμφωνο γνώμης επί του παρό-
ντος σχεδίου,

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 32270/25-05-2020 έγγραφο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύμφωνο γνώμης επί του παρόντος 
σχεδίου, αποφασίζουν:
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Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 562/93601/25-04-2019 
(Β’ 1641) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ 1275/Β’/2016) 
υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Μέτρου 13 ενι-
σχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020» ως εξής:

Άρθρο 1
Η περ. η) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«η) ως «Ενεργός επαγγελματική δραστηριότητα», νο-

είται,
ηα) Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύ-

νταξης (κύριας σύνταξης σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης) προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον 
ασφαλιστικό του φορέα, με εξαίρεση τις συντάξεις λόγω 
θανάτου (κύρια σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).

ηβ) Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει 
του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.»

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 562/93601/25-04-2019 

(Β’ 1641) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 
(Β’ 1275/2016) υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του Μέ-
τρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” του ΠΑΑ 2014-2020».

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

 Αριθμ. 1416/139156 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16616/31.01.2018 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστι-

κού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτρο-

πής, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη 

στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επι-

τραπέζιων ελιών» (Β’ 271). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της 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 τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωρ-
γικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE 
L 347, 20.12.2013, σ. 671).

β) (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολού-
θηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, 
(ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 55).

δ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της 
Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα 
εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 95).

ε) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2020 της Επι-
τροπής της 30ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλι-
ση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονι-
σμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία 
COVID-19.(ΕΕ L 140,04.05.2020, σ. 40).

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

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

5. Την υπ’ αρ. 243/14.01.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 36).

6. Τη υπ’ αρ. πρωτ. 31414/21.05.20 γνώμη του Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 61/16616/31.01.2018 
απόφασης (Β’ 271)

Στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. 61/16616/31.01.2018 απόφα-
σης προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ειδικά για το 2ο έτος υλοποίησης, και για όσες Ορ-
γανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) τροποποιήσουν 

τα προγράμματά τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 
(ΕΕ) 600/2020 της Επιτροπής, η ολοκλήρωση δράσεων 
και πληρωμών δαπανών παρατείνεται ως την 30η Ιουνί-
ου 2020 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτη-
σης εκκαθάρισης του έτους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται 
η 31η Ιουλίου 2020.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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