
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 
αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης για δαπάνες 
καθαριότητας και γραφικής ύλης της Δημοσιονο-
μικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο νομό 
Δωδεκανήσου.

2 Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας 
και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα 
με αναπηρία.

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 685/47179/08.03.2019 
απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Έγκριση ειδικού προγράμμα-
τος γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων 
ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 950).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    91 (1)
Καθορισμός του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 

αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης για δαπάνες 

καθαριότητας και γραφικής ύλης της Δημοσιο-

νομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο 

νομό Δωδεκανήσου.

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 45 παρ. 10α του ν. 4071/2012 «Ρυθμί-

σεις για την τοπική αυτοδιοίκηση… κ.λπ.» (Α’ 85),
β) του άρθρου 21 και της παρ. 7β του άρθρου 26 του 

ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.», όπως 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 66 και 91 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143),

γ) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),

δ) του π.δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (Α’ 145),

ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών, και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112),

στ) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006, «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 131).

2. Την υπ’ αρ. 2/30508/0004/05.05.2015 (Β’ 785) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Υπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς και στον 
Ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους 
Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανι-
κών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον 
Υπουργό Οικονομικών», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 (Β’ 1741) απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δα-
πανών παγίων, κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτηρίων δημοσίων υπηρεσιών».

4. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.18 (Β’ 3240) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Οικονομική και Διοικητική ταξινόμηση του κρα-
τικού προϋπολογισμού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΠΥ της Δ.Υ.Ε.Ε. 
Ν. Δωδεκανήσου για το έτος 2021, στον Ε.Φ. 1023 - 204 - 
0311300 και Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 
2410288001 «Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ’ 
αποκοπή χορήγημα)».

6. Την υπ’ αρ. 50/08-01-2021 απόφαση (ΑΔΑ 6ΕΟΠΗ–
Μ7Α) περί ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 
1023-204-0311300 και Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 
(ΑΛΕ) 2410288001 με α/α 3191 στο Βιβλίο Εγκρίσε-
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ων και απόφαση Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. στο
Ν. Δωδεκανήσου.

7. Τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζει:
Τον καθορισμό του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 

αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης για δαπάνες καθαρι-
ότητας και γραφικής ύλης της Δημοσιονομικής Υπηρε-
σίας Εποπτείας και Ελέγχου στο νομό Δωδεκανήσου σε 
ποσό έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€6.300,00) στον 
ΑΛΕ 2410288001 «Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης 
(κατ’ αποκοπή χορήγημα)» του Ε.Φ. 1023-204-0311300.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

Ι

    Αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.4112/64 (2)
Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας 

και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτο-

μα με αναπηρία. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 8 του άρθρου δέκατου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID–19 και άλλες κατεπείγου-
σες διατάξεις» (Α’  84) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α’  104), με το οποίο (άρθρο δέκατο) αντι-
καταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού 
COVID-19» (Α’  55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’  76),

β) του άρθρου 120 του ν. 4714/2020 (Α’  148),
γ) 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),

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’  168), όπως ισχύει,

ε) του 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),

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

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  155).

2. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1. 11369/25.7.2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

3. Την υπό στοιχεία 32081/Δ1.10120/6–8–2020 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314),

4. Την υπό στοιχεία Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.47879/1455/
18.11.2020 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναβολή συνε-
δριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. και 
παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των 
προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία» 
(Β’  5258),

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/22.1.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 186).

6. Την υπ’ αρ. οικ. 3230/166/22.1.2021 εισήγηση του 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δεδομένου 
ότι η ενδεχόμενη δαπάνη η οποία θα προκληθεί από 
την παρούσα απόφαση είναι εντός των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Παράταση καταβολής των συντάξεων 
αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε 
χρήμα σε άτομα με αναπηρία 

Παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021 η καταβολή 
των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών 
σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργα-
νισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που 
χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας 
πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές των 
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του άρθρου δέκατου της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  84) που κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’  104), με το οποίο 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  55) που κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’  76) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 120 του ν. 4714/2020 (Α’  148).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

ΔΟΜΝΑ–ΜΑΡΙΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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    Αριθμ. 160/23194 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 685/47179/08.03.2019 

απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων «Έγκριση ειδικού προγράμμα-

τος γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων 

ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 950). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 και της παρ. 1 του 

άρθρου 24 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής 
και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών 
ειδών» (Α’ 164),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

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

3. Την γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασια-
στικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 
(Α’ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως αυτή 
διατυπώνεται στα από 04/11/2020 πρακτικά συνεδρία-
σής της.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού και δεν προκαλείται επιπρόσθετη δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωρ-
γίας Κτηνοτροφίας - Πρώτο Παράρτημα Σποροπαραγω-
γής και Φυτωρίων, Ε.Φ. 100, ΚΑΕ 0439 οικονομικών ετών 
2021- 2025, πέραν της προσδιορισθείσας με την υπ’ αρ. 
21714/338881/03.12.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων συνολικού ύψους 1.500.000 € για τα έτη 
2021- 2025 (ΑΔΑ: ΨΛΡΔ4653ΠΓ-4Ν9), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 685/47179/08.03.2019 
απόφασης

Η παρ.  2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 685/47179/08.03.2019 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Ε.Π. είναι πενταετούς διάρκειας με έναρξη από 
την υπογραφή της σύμβασης που προβλέπεται στην 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Τα έργα για κάθε φυτικό 
είδος είναι διάρκειας από ένα έως πέντε έτη».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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*02003920302210004*

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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