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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος
Στέγασης.

2

3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4739/2017, «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1
«Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις
που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση
του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει
πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ13οικ. 3107/68
(1)
Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
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β) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και
γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), καθώς και το άρθρο 4
του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), το άρθρο 22
του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), το άρθρο 29 του ν. 4659/2020
(Α΄ 21) και τα άρθρα 4, 9 και 15 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235)
και ισχύει.
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).
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9. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/οικ.51352/2873/
16.12.2020 «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού Έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ).
10. Την υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16.12.2020 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).
11. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.10747/256/6.3.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης» (Β΄ 792).
12. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.33475/1935/15.6.2018
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων
και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄ 2281),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ13/
οικ./54653/2701/18.10.2018 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 4837), την υπό στοιχεία Δ13/οικ.25150/557/3.6.2019
(Β΄ 2194) κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία
Δ13/οικ. 16250/321/24.4.2020 (Β΄ 1655) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
13. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.45861/992/6.11.2020
υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος εγκριτικών
αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και
επιδόματος στέγασης» (Β΄ 5001).
14. Την υπ’ αρ. οικ.2263/131/18.1.2021 «Εισήγηση του
Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)».
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΟΠΕΚΑ
έτους 2021, καθώς είναι εντός της μηνιαίας εκτίμησης για
την πληρωμή των δικαιούχων του κάθε προγράμματος.
16. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών
στις δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζoυμε:
Άρθρο μόνο
Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74), στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος
τους, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων
κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021
για την επανένταξή τους στα ανωτέρω προγράμματα. Η
χορηγούμενη παράταση ισχύει για όσους δικαιούχους
δεν υποβάλουν νέα αίτηση εντός των μηνών του προηγούμενου εδαφίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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Αριθμ. 99/19532
(2)
3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4739/2017,
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές
δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των
επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και
των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5
«Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη
καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Τον ν. 1790/1988 (Α΄ 134), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 208), όπως ισχύει.
3. Τα άρθρα 13 έως 29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)»
(Α΄ 200), όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε με τα
άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και το άρθρο
65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Τον ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 1, όπως ισχύει.
6. Τον ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την
επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - οργάνωση
της εποπτείας του κράτους» (Α΄ 210).
7. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 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), όπως κάθε φορά
ισχύει και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 69.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019.
9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
10. Το π.δ. 70/2015 περί «Ανασύστασης τoυ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 114).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
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12. Την υπ’ αρ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 125).
13. Την υπ’ αρ. 4941/7.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους,
στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδος 2007-2013» (Β΄ 2538).
14. Την υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 κοινή υπουργική
απόφαση «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»
(Β΄ 3066).
15. Την υπ’ αρ. 281255/6.5.2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση
Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ)» (Β΄ 794).
16. Την υπ’ αρ. 104/7056/21.1.2015 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές
επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) υπ’
αρ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως
τροποποιημένη ισχύει.
17. Την υπ’ αρ. 1065/19.4.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β΄ 1273), όπως
ισχύει κάθε φορά.
18. Την υπ’ αρ. 2323/2016 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΠΑΑ)
στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄ 3290),
όπως ισχύει κάθε φορά.
19. Την υπ’ αρ. 3189/129898/2017 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη
για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και
των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που
έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών
δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β΄ 4739), όπως ισχύει
κάθε φορά.
20. Την υπ’ αρ. 1416/138507/19 (Β΄ 2717) απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1η
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/2017.
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21. Την υπ’ αρ. 901/129960/28.5.2020 (Β΄ 2140) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/2017.
22. Την υπ’ αρ. 1378/24.4.2019 απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Απόφαση 13ης Γραπτής διαδικασίας για την τροποποίηση
των κριτηρίων επιλογής του Υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) και
την ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την
Πρόταση 5ης τροποποίησης του ΠΑΑ».
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006 (ΕΕ L 347/20.12.2013).
2. Τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 807/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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. (ΕΕ L 227/31.7.2014).
5. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 808/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.7.2014).
6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.7.2014).
7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 640/2014
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ)

2338

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το 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 181/20.6.2014).
8. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11.12.2015
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Γ.
1. Τις αποφάσεις - συμπεράσματα της υπ’ αρ. 9ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014-2020 της 11ης Δεκεμβρίου 2020.
2. Το υπ’ αρ. 3485/30.12.2020 έγγραφο της ΕΥΔ-ΠΑΑ
για τη σύμφωνη γνώμη της.
3. Το υπ’ αρ. 85501/29.12.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - Τμήμα Βελτίωσης
της Ανταγωνιστικότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη σύμφωνη
γνώμη της.
4. Την υπ’ αρ. 2/14.1.2021 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ.
του ΕΛ.Γ.Α. σχεδίου υπουργική απόφασης με θέμα την
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4739/2017 (Β΄ 2717/2019).
5. Το υπ’ αρ. 397/19.1.2021 έγγραφο του ΕΛΓΑ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 238/25.01.2021

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898 απόφασης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η
οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4739/2017, «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για
επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και
των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που
έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών
δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως διορθώθηκε με
την υπ’ αρ. 222/18710/2.2.2018 (ΦΕΚ 653/2018) και
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1416/138507/2.7.2019 και
901/129960/28.5.2020 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ακολούθως:
Άρθρο 17
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 της υπ’ αρ.
3189/129898 υπουργικής απόφασης (Β΄ 4739/2017)
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «Για την 1η πρόσκληση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρώτης
πληρωμής παρατείνεται για έξι (6) μήνες έως και την 15η
Ιουλίου 2021.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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