
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Μ 3615.3/
03/00/27-10-2000 απόφασης Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών 
Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 1393).

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Kαθορισμός 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου (L 347), (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής (L 138) 
και (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής (L 138), σχετικά 
με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Πα-
ραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και 
την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτι-
κών» (Β΄5).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2231.2-13/35792/2020 (1)
   Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Μ 3615.3/

03/00/27-10-2000 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπου-

δών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) 

των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» 

(Β΄ 1393). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μι-

σθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 204), όπως ισχύει.

β. Των άρθρων 14 και 15 του ν. 4597/2019 «Για την κύ-
ρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συνα-
φθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών 
Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος 
λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

γ. Του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης απο-
δεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρε-
σίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση Προ-
εδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α΄ 232), όπως ισχύει.

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), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ε. Του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης Υπουργείων 
(Α΄114).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ. Του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Δι-
εθνούς Σύμβασης "Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης 
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 
1978", η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε» (Α΄ 2).

η. Της υπ΄ αρ. Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 κοινής από-
φασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού 
Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 1393), 
όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπ΄ αρ. 01/26-05-2020 γνώμη του Συμβουλίου 
Ναυτικής Εκπαίδευσης.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης 
(ΚΝΕ), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ΄ αρ. 
Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής 
Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοι-
άρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 1393), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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α) Η περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περι-
λαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική άσκηση-εκπαίδευση 
σε πλοία και πραγματοποιείται από τους σπουδαστές 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο 
ΣΤ΄ διδακτικό εξάμηνο σπουδών».

β) Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 6 ως ακολούθως:
«6. Οι σπουδαστές που φοιτούν στα Β΄ και Γ΄ εξάμη-

να του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 συνεχίζουν την 
φοίτησή τους στα Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα και πραγματο-
ποιούν το δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι (2η 
θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος), μετά την ολοκλή-
ρωση της φοίτησής τους και στο ΣΤ΄εξάμηνο. Για τους 
ανωτέρω σπουδαστές, τα Δ΄ και ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα, 
αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 
31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Ε΄ διδακτικό 
εξάμηνο, αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους και 
λήγει την 7η Ιουνίου του ιδίου έτους. Το δεύτερο θα-
λάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι (2η θαλάσσια εκπαιδευτική 
περίοδος) αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 
30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους».

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«3. Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι 
τελικές εξετάσεις των προηγουμένων παραγράφων είναι:

α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, που διαρκεί από την 1η μέχρι και 
την 15η ημέρα του μηνός και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β΄, Δ΄, Ε΄ ή 
ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, 
στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθή-
ματα.

β. ΙΟΥΝΙΟΥ, που διαρκεί από την 8η μέχρι και την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα με δυνατότητα παρά-
τασης, εάν κριθεί ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλ-
λουν, μέχρι τις εννέα (9) πρώτες εργάσιμες ημέρες του 
Ιουλίου και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β΄, Γ΄, Δ΄, 
Ε΄ και ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα, κατά το τρέχον διδακτικό 
έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθή-
ματα.

γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 
25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Γ΄, Δ΄, Ε΄ και 
ΣΤ΄ διδακτικά εξάμηνα, κατά το προηγούμενο διδακτικό 
έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθή-
ματα».

δ) Οι παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 19 αντικαθίστα-
νται ως ακολούθως:

«4. Στο Γ΄ εξάμηνο εγγράφονται σπουδαστές που πα-
ρακολούθησαν το Β΄ διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν 
απορρίφθηκαν λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου 
απουσιών.

5. Το δεύτερο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοί-
ου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές που περάτωσαν επι-
τυχώς το ΣΤ΄ διδακτικό εξάμηνο ή υστέρησαν συνολικά 

κατ΄ ανώτατο όριο σε μέχρι δέκα (10) μαθήματα Α΄, Β΄, 
Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ εξαμήνων.

6. Στο Δ΄ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που 
παρακολούθησαν το Γ΄ διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν 
απορρίφθηκαν λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου 
απουσιών.

7. Στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές 
που παρακολούθησαν το Δ΄ και Ε΄εξάμηνο, αντίστοιχα, 
εφόσον δεν απορρίφθηκαν λόγω υπέρβασης του ανώ-
τατου ορίου απουσιών.

8. Σπουδαστής που υστέρησε σε μαθήματα του Γ΄, Δ΄, 
Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνου, προσέρχεται στις επόμενες εξετα-
στικές περιόδους».

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Ναυτιλίας και
Θρησκευμάτων Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1102/154398 (2)
    Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 

απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Kαθορι-

σμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ-

τρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (L 347), (ΕΕ) 2017/891 της Επι-

τροπής (L 138) και (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής 

(L 138), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Ορ-

γανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωρο-

κηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώ-

σιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα 

των Οπωροκηπευτικών» (Β΄5). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 

αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄135).

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 78).
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γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98).

δ) Την υπ’ αρ. 243/14-01-2020 Κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπα-
τζή (Β΄ 36).

2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «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» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).

β) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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) 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» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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) υπ’ αρ. 637/2008 και του κανονι-
σμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 73/2009 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 608).

δ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
υπ’ αρ. 922/1972. (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου» 
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

ε) κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/891 
της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη συ-
μπλήρωση του κανονισμού (EE) υπ’ αρ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με-
ταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω το-
μείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 543/2011» (ΕΕ L 
138, 25.5.2017, σ. 4).

στ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/892 
της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) υπ’ αρ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών 
και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 138, 
25.5.2017, σ. 57).

ζ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 543/2011 της 
Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, «για τη θέσπιση λε-

πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157, 15.6.2011, σ.1).

η) κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 907/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, «για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά 
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, 
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαρια-
σμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255, 
28.8.2014, σ.18).

θ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/532 της 
Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2020, « σχετικά με παρέκ-
κλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονι-
σμούς (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014, (ΕΕ) υπ’ αρ. 180/2014, (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 
2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/
1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπι-
ους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής» (ΕΕ L 119, 17.4.2020, σ.3).

ι) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/600 της 
Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2020, «σχετικά με παρέκ-
κλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 Υφυ-
πουργών» (Α΄121, διόρθωση σφάλματος Α΄126).

4. Τα υπ’ αρ. 27827/4-5-2020 και 29907/14-5-2020 
έγγραφα - εισηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πλη-
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα-
τολισμού και Εγγυήσεων).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 

απόφασης (Β΄5).
Η υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του 

Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β, της παρ. 
2.Α., του άρθρου 14, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, ως κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω τροποποι-
ήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζεται η 
30η Ιουνίου 2020».

2. Στο τέλος του σημείου γ, της περίπτωσης 1, της παρ. 
Α., του άρθρου 15, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, ως κατα-
ληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουλίου 2020».

3. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του σημείου ΕΞΟ-
ΦΛΗΣΗ, του άρθρου 17, προστίθεται το ακόλουθο εδά-
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φιο: «Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, οι 
αιτήσεις πληρωμής διαβιβάζονται από τις ΔΑΟΚ στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 ανεξαρτήτως αν οι 
δράσεις υλοποιούνται ως 31/12/2019 ή 30/04/2020. Ει-
δικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2021, οι αιτήσεις 
πληρωμής διαβιβάζονται από τις ΔΑΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 ανεξαρτήτως αν οι δράσεις 
υλοποιούνται ως 31/12/2020 ή 30/04/2021».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, 
οι ΔΑΟΚ διαβιβάζουν τις εν λόγω εκθέσεις ελέγχου το 
αργότερο μέχρι 30/06/2020».

5. Στο τέλος της παρ. 1.β.1. του άρθρου 22, προστίθεται 
το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το 
έτος 2020, η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει τις ανωτέρω 
σχετικές εκθέσεις ελέγχου το αργότερο μέχρι την 30η 
Ιουνίου 2020».

6. Στο σημείο β, της παρ. 2, του άρθρου 22, προστίθε-
ται το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά και κατά παρέκκλιση 

για το έτος 2020, η διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων 
θα πραγματοποιηθεί στο 10% των αιτήσεων ενίσχυσης, 
μετά από σχετική δειγματοληψία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για 
τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2019».

7. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23, προστίθεται 
το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά και κατά παρέκκλιση για 
το έτος 2020, τα στοιχεία της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 
καταχωρούνται έως την 30η Ιουνίου 2020».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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, 11 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   

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