
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επι-
στροφής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμενης 
Ημέρας του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185) 
και στην Ενδοημερήσια Αγορά.

2 Παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής εκπό-
νησης «Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας» της 
παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3 Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών των 
εκτός έδρας μετακινήσεων του Αντιπροέδρου 
του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/138775/4768 (1)
Εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επι-

στροφής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμενης 

Ημέρας του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185) 

και στην Ενδοημερήσια Αγορά. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρό-τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

5. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

6. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 185) και ιδίως το άρθρο 12Α, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 122 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 106 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) και το άρθρο 
109 του ν. 5007/2022 (Α’ 241).

7. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τρο-
ποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέ-
ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημο-
σίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών 
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως 
το εξηκοστό πρώτο άρθρο.

8. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα 
άρθρα 9, 10 και 18 του ν.4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει 
(απόφαση ΡΑΕ 1116/2018, Β’ 5914/31.12.2018).

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434/05.07.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός μεθοδολογίας και 
μαθηματικού τύπου, για τον υπολογισμό της διοικητικά 
καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία 
μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε. 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προσωρινού Μηχανι-
σμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) του άρθρου 12Α του 
ν. 4425/2016 (Α’ 185)» (Β’ 3517).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/102621/3568/ 
06.10.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού 
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Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και στις Ενδο-
ημερήσιες Δημοπρασίες» (Β’ 5200).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/137573/3083/ 
27.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 
11 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρμογή 
του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους 
Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας του άρθρου  12Α 
του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και στην Ενδοημερήσια Αγορά, 
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2
Λεπτομέρειες εφαρμογής

1. Ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους 
Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας του άρθρου 12Α του 
ν. 4425/2016 (Α’ 185) εφαρμόζεται από την επόμενη ημέ-
ρα της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως στο σύνολο των συναλλαγών πώλησης 
που πραγματοποιούνται στην Ενδοημερήσια Αγορά (Εν-
δοημερήσιες Δημοπρασίες και Συνεχής Ενδοημερήσια 
Συναλλαγή), εφαρμοζόμενων αναλογικά των παρ. 2, 3, 
4 και 6, του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 για το σύνο-
λο των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
χαρτοφυλακίων Α.Π.Ε. πλην των θερμικών μονάδων που 
είναι εγκατεστημένες στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα 
(Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.

2. Κατ’ εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού πα-
ρακρατείται, από τον Φορέα Εκκαθάρισης του άρθρου 7 
του ν. 4425/2016 μέρος των εσόδων που δικαιούνται οι 
Συμμετέχοντες στην Ενδοημερήσια Αγορά από τη συμ-
μετοχή τους σε αυτή. Το παρακρατούμενο ποσό προκύ-
πτει σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 και ονομάζεται 
Επιστρεπτέο Έσοδο Ενδοημερήσιας Αγοράς (Ε.Ε.Ε.Α.). Το 
ποσό που απομένει μετά την παρακράτηση του Ε.Ε.Ε.Α. 
αποτελεί το Έσοδο Παραγωγού Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(Ε.Π.Ε.Α.).

3. Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Ενδοημερήσι-
ας Αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό 
της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016, ο Φορέας 
Εκκαθάρισης υπολογίζει σύμφωνα και με την απόφαση 
της παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016, για κάθε 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυ-
λάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) το Ε.Π.Ε.Α. 
και το Ε.Ε.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 4.

4. Για κάθε συναλλαγή πώλησης μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλακίου Α.Π.Ε.:

α. Αν η τιμή της συναλλαγής, είναι μικρότερη ή ίση από 
τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8 
του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016, το Ε.Π.Ε.Α. υπολογί-

ζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συ-
ναλλαγής της μονάδας παραγωγής και της τιμής εκκα-
θάρισης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Ε.Α. λογίζεται ως μηδενικό.

β. Αν η τιμή της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη από τη 
διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8 του 
άρθρου 12Α του ν. 4425/2016: βα) το Ε.Π.Ε.Α. για κάθε 
συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας 
ενέργειας της συναλλαγής και της διοικητικά καθορι-
σμένης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8. του άρθρου 12 Α 
του ν. 4425/2016 και ββ) το Ε.Ε.Ε.Α. για κάθε συναλλαγή 
υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας 
της συναλλαγής επί της διαφοράς της τιμής συναλλαγής 
και της διοικητικά καθορισμένης μοναδιαίας τιμής της 
παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016.

5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης, κατά την εκτέλεση των 
διαδικασιών εκκαθάρισης: α) υπολογίζει ως συνολικό 
Ε.Ε.Ε.Α. το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν για 
όλες τις συναλλαγές που εκτελέστηκαν στην Ενδοημε-
ρήσια Αγορά για κάθε ημέρα φυσικής παράδοσης και για 
κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτο-
φυλάκιο Α.Π.Ε. σύμφωνα με την υποπερ. ββ’ της περ. β’ 
της παρ. 4 και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
που αναλογεί στο ποσό αυτό, β) το ενσωματώνει στο Επι-
στρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επομένης Ημέρας (Ε.Ε.Ε.Α.) και 
γ) καταβάλλει το συνολικό Ε.Ε.Ε.Α., πλέον Φ.Π.Α. στον Ει-
δικό Λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του 
άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/102621/3568/06.10.2022 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καταργείται.

Άρθρο 4
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, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/139057/1720 (2)
Παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής εκ-

πόνησης «Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας» 

της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021 

(Α’ 129). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1Α άρθρου 126 του ν. 4819/2021 «Ολο-

κληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/
ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συ-
σκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, 
διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομι-
κές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» 
(Α’ 129) (διόρθωση σφάλματος Α’ 171), όπως προστέθηκε 
με την παρ. 12 του άρθρου 108 του ν. 5007/2022 (Α’ 241).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

6. Την παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021 «Ολο-
κληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/
ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συ-
σκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, 
διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομι-
κές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» 
(Α’ 129)

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005  - 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Η προθεσμία της παρ.  10 του άρθρου 121 του 
ν. 4819/2021 (Α’ 129), που αφορά στην υποχρεωτική 
εκπόνηση προγραμμάτων καθορισμού απαραίτητων 
παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των 
υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομέ-
νων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων 
διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής 
περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός 
των διοικητικών τους ορίων [«Σχέδιο Αστικής Προσβα-
σιμότητας» (Σ.Α.Π.)], παρατείνεται από τη λήξη της και 
για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι και την 31.12.2023.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

   Αριθμ. 2691/396549 (3)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών των 

εκτός έδρας μετακινήσεων του Αντιπροέδρου 

του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρ-

θρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) του ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134),

γ) του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφά-
λισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160),

δ) των άρθρων 20, 24, 66, 68 και 77 του ν. 4270/2014, 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 «Αγρο-
τικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

η) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων,

θ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 112),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ια) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ιγ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

ιδ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία 2/61709/ΔΕΠ/22-7-2016 κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
εκτός έδρας μετακινούμενων προσώπων του Οργα-
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νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-
Ν.Π.Ι.Δ» (Β’ 2389), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
126/1070/4-1-2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’  αρ. 
2/61709/ΔΕΠ/22-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης, 
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’έτος 
ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων προσώπων του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)-
ΝΠΙΔ»(Β’ 2389)» (Β’ 45).

4. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίθηκε με 
την υπ’ αρ. 282599/9-8-2005 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 1154).

5. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., 
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 287819/10-8-2005 (Β’ 1163) 
κοινή υπουργική απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 2639/294315/15-11-2019 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απο-
δοχή παραιτήσεων και ορισμός νέων μελών Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)-ΝΠΙΔ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 975) και την υπ’ αρ. 
3245/348733/18-11-2022 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Παράταση θητείας 
Προέδρου, ορισμός Αντιπροέδρου και ορισμός μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)-ΝΠΙΔ»(Υ.Ο.Δ.Δ. 1072).

7. Το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. εξάντλη-
σε το ανώτατο όριο των προβλεπόμενων με την υπό 
στοιχεία 2/61709/ΔΕΠ/22-7-2016 κοινή απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2389), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 126/1070/4-1-2017 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 45) ημερών εκτός 
έδρας λόγω:

α) έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών καθώς εντός του 
έτους 2022 σημειώθηκαν αλλεπάλληλοι παγετοί μεγά-
λης διάρκειας, επανειλημμένες έντονες χιονοπτώσεις 
σε όλη την επικράτεια της χώρας καθώς και η θεομηνία 
«Διομήδης» στη Θεσσαλία. Από τα δυσμενή αυτά καιρικά 
φαινόμενα σημειώθηκαν σοβαρότατες ζημιές στην ανα-
μενόμενη παραγωγή των δενδρωδών καλλιεργειών, στα 
κηπευτικά, στα σιτηρά, τα ψυχανθή κ.λπ. Επιπλέον, την 
περίοδο Μαΐου Ιουλίου σημειώθηκαν πολλά επεισόδια 
σφοδρών χαλαζοπτώσεων και παρατεταμένου καύσωνα 
όλους τους καλοκαιρινούς μήνες και είχαν σαν αποτέ-
λεσμα να επιβαρύνουν έτι περισσότερο το απαιτητικό 
έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων. Το μέγεθος και 
η γεωγραφική εξάπλωση των ζημιών αυτών επέτασσε 
την παρουσία της Διοίκησης στις πληγείσες περιοχές 
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επαφές με τους 
τοπικούς φορείς, να εντοπιστούν τα τεχνικά προβλήματα 

και να υπάρξουν οι σχετικές οδηγίες και ο συντονισμός 
μεταξύ των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.,

β) των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού 
που έπληξαν εκτός από τη γεωργική παραγωγή και το 
ζωικό κεφάλαιο, που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον 
ΕΛ.Γ.Α. επίσης και τα μέσα παραγωγής και τους εξοπλι-
σμούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της εκτίμησης 
των οποίων επιλαμβάνεται ο ΕΛ.Γ.Α. μέσω της διαδικασί-
ας των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, για την αντι-
μετώπιση των οποίων απαιτούνται επιτόπιες επισκέψεις 
της Διοίκησης στις πληγείσες περιοχές.

8. Το υπ’ αρ. 11606/5-9-2022 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α. με 
θέμα «Έκδοση ΚΥΑ για υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
ημερών εκτός έδρας του Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α. για 
το έτος 2022».

9. Τις υπ’ αρ. 15607/20.12.2022 (ΑΔΑ: 9Λ7Κ46ΨΧΞ5-
Β5Π) και 15608/20.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΟΙ46ΞΧΞ5-91Σ) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οι-
κονομικού του ΕΛ.Γ.Α.

10. Την υπ’ αρ. 1661/257362/31-10-2022, εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων επτα-
κοσίων ευρώ (3.700,00€) εντός του προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων» για το έτος 2022, η οποία θα καλυφθεί από 
τους Κ.Λ. 60.00.110 και 64.01.001, αποφασίζουμε:

1. Την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ημερών 
εκτός έδρας για τον Αντιπρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., που έχει 
οριστεί με την υπό στοιχεία 2/61709/ΔΕΠ/22-7-2016 κοι-
νή απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2389), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 126/1070/4-1-2017 κοι-
νή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β’ 45) για το έτος 2022 κατά τριάντα (30) ημέρες λόγω 
των έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων, των κατα-
στροφικών πυρκαγιών και θεομηνιών που έπληξαν τη 
χώρα.

2. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ δύο μηνών 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Αγροτικής Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών και Τροφίμων
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