
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 381 
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3148/18-11-2022 

απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου 

εφαρμογής του Μέτρου 22 ’’Έκτακτη προσωρι-

νή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται 

ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβο-

λής στην Ουκρανία’’» (Β’ 5873). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4314/2014 «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), όπως κάθε φορά 
ισχύει και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 69.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και 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).

3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ-
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εται-
ρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 61), και ειδικότερα την παρ. 19 
του άρθρου 65.

4. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής 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.

5. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο-
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347/20.12.2013).

6. Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, 
(ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347/20.12.2013).

7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 
(ΕΕ L 227/31.07.2014).

8. Τον Καν. 2020/2220 της 23ης Δεκεμβρίου του 2020 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατά-
ξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και 
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013, 
(ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 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.

9. Τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Τον Καν (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

11. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19)

13. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

14. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

15. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» 
(Β’ 4190).

16. Την υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 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’ 125).

17. Την υπ’ αρ. 4941/07-11-2011 κοινή υπουργική από-
φαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και δια-
δικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα-
βληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, 
στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδος 2007-2013» (Β’ 2538).

18. Την υπ’ αρ. 24944/20.09.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066).

19. Την υπ’  αρ. 2618/13-10-2022 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση 
και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρα-
τηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 
2023-2027» (Β’ 5375).

20. Την υπ’  αρ. 281255/06-05-2008 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκρι-
ση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ)» (Β’ 794).

21. Την υπ’ αρ. 2004/101527/18.07.2018 απόφαση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών 
για τις δαπάνες του γεωργικού ταμείου ΕΓΤΑΑ».

22. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση δι-
αδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014- 2020”» (Β’ 1273).

23. 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 Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/
οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης ’’Τροπο-
ποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 
(Α’  209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει’’ 
(Β’  2471)» (Β’  841). 

25. Την υπ’ αρ. 83080/28-12-2022 σύμφωνη γνώμη του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

26. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 3148/18-11-2022 (Β’ 5873) 
απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέ-
τρου 22 ’’Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και 
ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία’’», ως κατωτέρω:

1. Το άρθρο 14, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμός Πληρωμών πραγματο-

ποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δα-
πάνης, διά των οργανικών μονάδων επιπέδου Κεντρικής 
Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε 
φορά ισχύει. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής 
της ενίσχυσης, περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Οι πληρωμές διενεργούνται από την Κεντρική Υπη-
ρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ ανά Περιφέρεια Στήριξης, Προ-
τεραιότητα και Περιοχή Εστίασης μετά τη δημιουργία 
φακέλου, εκ του μηχανογραφικού αρχείου πληρωμών 
του ΟΠΣΑΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική 
εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3. Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζεται το περιε-
χόμενο του φακέλου πληρωμής και, εφόσον απαιτείται, 
περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαδικασία 
καταβολής της ενίσχυσης.

4. Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ 
για το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους 
δικαιούχους, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει από-
φαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, στην οποία αναγρά-
φεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, η Συλλογι-
κή Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος 
του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση 
της πίστωσης. Τέλος διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του 
ΥπΑΑΤ και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

5. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ, σε 
συνέχεια της ως άνω απόφασης, εκδίδει εντολή κατανο-
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μής πίστωσης με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις 
στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό-
ντων (ΕΛΕΓΕΠ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

6. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω κατάλληλης διεπα-
φής καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ οι αιτήσεις πληρωμής, 
οι αντίστοιχοι διοικητικοί έλεγχοι και τα στοιχεία πλη-
ρωμών.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 3148/18-11-2022 
(Β’ 5873) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του 
Μέτρου 22 ’’Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς 
και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία’’».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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