
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις 
Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4608/2019.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 3329/15.2.1989 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Κανονισμοί για την παρα-
γωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση 
εκρηκτικών υλών» (Β’ 132), όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1629/64708/14.06.2017 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερει-
ών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 
τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με 
το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του 
Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και 
εφεξής» (Β’ 2127).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 43083 (1)
   Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 

για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις 

Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του ν. 4608/2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 28 του ν. 4608/2019 

«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρα-
τηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), όπως 
ισχύουν, και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 20 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του 
άρθρου 20 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυ-
βερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Την υπό στοιχεία Υ 45/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3328).

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

13. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

14. Την υπ’ αρ. 34226/22-03-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 3 
της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω-
πισθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για τα 
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν 
στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 
10 έως 28 του ν. 4608/2019 και για τα οποία εκδίδεται 
εντός του 2021 απόφαση χορήγησης του κινήτρου του 
άρθρου 12 του ν. 4608/2019 καθορίζεται στο ποσό των 
15.000.000 ευρώ.

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις Στρατη-
γικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 28 του 
ν. 4608/2019 και για τα οποία εκδίδεται εντός του 2021 
απόφαση χορήγησης του κινήτρου του άρθρου 14 του 
ν. 4608/2019 καθορίζεται στο ποσό των 18.000.000 ευρώ.

Άρθρο 3
Πηγές Χρηματοδότησης - 
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Το ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέ-
δια της παρούσας απόφασης καλύπτεται από τον Προ-
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η 
δαπάνη των 18.000.000 ευρώ και δύναται να προέλθει 
από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2021) δεν θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων και θα προκύψει δαπάνη ύψους 
4.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων.

ii. Για το επόμενο έτος (2022) θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων ύψους 5.000.000 ευρώ και δαπάνη 
ύψους 3.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

iii. Για τα επόμενα τρία έτη (2023, 2024, 2025) η απώ-
λεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των 10.000.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη που θα προκύψει σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συ-
ναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων που θα υπαχθούν το τρέχον έτος στις Στρατηγι-
κές Επενδύσεων και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των 11.000.000 ευρώ.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 42288  (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3329/15.2.1989 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Κανονισμοί για την πα-

ραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλω-

ση εκρηκτικών υλών» (Β’ 132), όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 

«Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφω-
νίες και αναπτυξιακές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων 
στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τρο-
ποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 5).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155).

5. Το 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).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 
(Β’ 3058).

8. 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).

9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 
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10. Το άρθρο 47 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
11. Τον ν. 3852/2010 «ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ-

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (Α’ 87) 
και ειδικότερα το άρθρο 186 αυτού.

12. Την υπό στοιχεία 3329/15.2.1989 κοινή υπουργική 
απόφαση «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση 
και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», όπως 
ισχύει (Β’ 132).

13. Το γεγονός ότι, βάσει της σύστασης της υπό στοι-
χεία 289/Ρ/2018 Έκθεσης Ελέγχου του Σώματος Επιθε-
ωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώ-
σεις έκδοσης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των 
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, αναφορικά με τη 
μείωση έως το ήμισυ των αποστάσεων ασφαλείας των 
εργοστασίων παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών 
υλών από πιθανούς δέκτες (παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ 
αρ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης), πρέπει να 
προηγείται γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων Εκρηκτικών, κατόπιν εισήγησης 
της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3329/15.2.1989 

(Β’ 132) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται 
ως ακολούθως:

«Αν ανάμεσα στο εργοστάσιο ή την αποθήκη και στους 
πιθανούς δέκτες της παρ. 2 παρεμβάλλονται φυσικά 
προστατευτικά μέσα (όπως λόφοι, βουνά κ.λπ.), με από-
φαση του αρμοδίου οργάνου της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, οι αποστάσεις μπορεί να μειωθούν μέχρι το 
ήμισυ. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης πρέπει να 
προηγείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3, 
κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 3329/ 

15.2.1989 (Β’ 132) κοινή υπουργική απόφαση «Κανονι-
σμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε 
κατανάλωση εκρηκτικών υλών», με τα παραρτήματά της.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθμ. 372/100623  (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1629/64708/14.06.2017 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερει-

ών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 

τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα 

με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 

του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονι-

σμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 

2017 και εφεξής» (Β’ 2127).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 
(Α’ 32), όπως 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),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).

4. Την υπ’ αρ. 5359/10.8.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β’ 3374).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 
2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 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.
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7. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνικών 
επιλογών της ΚΑΠ στην Ε. Επιτροπή την 19η Φεβρουα-
ρίου 2021, μέσω ISAMM, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/2220.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Προϋπολογισμός για το έτος 2021

1. Τροποποιείται η υπ’  αρ. 1629/64708/14.06.2017 
(Β’ 2127) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
ισχύει, ως εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενί-

σχυση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέα-
τος, ανέρχεται για το έτος 2017 στα 50.978.015 € για το 
έτος 2018 στα 50.429.165 €, για το έτος 2019 και 2020 
στα 55.228.458 € και για το έτος 2021 στα 54.386.238 € 
αντίστοιχα».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1629/64708/14.06.2017 
(Β’ 2127) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 328/53481/11.04.2018 
(Β’ 1359) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Η Υφυπουργός Ο Υφυπουργός

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    

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