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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 455/231690/24-08-2020
(Β’ 3546) απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής του
Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του
Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας,
σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 229/2013
(ΕΕ L78/41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
αρ. 181/2014 (EE L63/53).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31099/ΓΔ4
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 89
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 42 και της παρ. 2
του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
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4. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 136).
5. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών
σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α’ 244).
6. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).
7. Τις διατάξεις 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) και
παραμένει εν ισχύ δυνάμει της περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
12. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργική
απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/106/30300/Β1/17-03-2022 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής
στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005),
ως προς το άρθρο 24, όπου μετά την παράγραφο 9 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
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«10. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των προκαταρκτικών
εξετάσεων (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές) προκειμένου οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης να εισαχθούν σε
Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τις υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της
Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση
τις απουσίες της περίπτωσης αυτής του/της μαθητή/
τριας με βάση τη βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες επιτροπές των συναρμόδιων υπουργείων ότι ο/η
μαθητής/τρια προσήλθε στις προκαταρκτικές (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές) εξετάσεις. Η βεβαίωση
αναφέρει τον τόπο και τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής
των εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια εξετάζεται εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός νησιού
της μόνιμης κατοικίας του, με εξαίρεση τις Περιφερειακές
Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής (εκτός των νήσων),
τότε η ημέρα πριν και η ημέρα μετά τις προκαταρκτικές
εξετάσεις δεν προσμετράται στις απουσίες του.
Επίσης, για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών
εξετάσεων που απαιτούνται από τους υποψηφίους κατά
την υγειονομική τους εξέταση ενώπιον της επιτροπής,
καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μέχρι (03) ημέρες με την προϋπόθεση προσκόμισης των
σχετικών δικαιολογητικών».
Οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει από
το σχολικό έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 56/74294
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 455/231690/24.08.2020
(Β’ 3546) απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής
του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
αρ. 229/2013 (ΕΕ L78/41) και του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2014 (EE L63/53).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
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Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (Α’ 200).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
γ) Tης περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας 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 (Α’ 78).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
3. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
4. Τον Καν. 229/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με «τον καθορισμό
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ.
1405/2006 του Συμβουλίου» (L78).
5. Τον Καν. 178/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά
νησιά του Αιγαίου» (L63).
6. Τον Καν. 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 229/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία
στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63).
7. Το πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα υπό στοιχείο Ares (2018) 6450976/
14-12-2018 και υπό στοιχείο ARES (2019) 7303516/
27-11-2019 έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8. Την υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφαση της
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560).
9. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).
11. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
12. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο»
(Β’ 4190).
13. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190).
14. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών,
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
15. Την υπ’ αρ. 4759/17-6-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 483).
16. Την από 25/02/2020 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» και τη δυσμενή κατάσταση
που επικράτησε στην ελληνική και διεθνή αγορά, το
έτος 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID - 19 (Α’ 42).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του
Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, πέραν της προβλεπόμενης εθνικής
δαπάνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 455/231690/
24-08-2020 υπουργικής απόφασης
1. Η υπ’ αρ. 455/231690/24-08-2020 (Β’ 3546) απόφαση
του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:
α) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι γεωργοί, όπως αυτοί
ορίζονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 1307/2013, οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) είναι ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 140/106513/16-05-2021 (Β’ 1560)
απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων,
β) η έδρα της μελισσοκομικής τους εκμετάλλευσης
βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και οι
κατεχόμενες κυψέλες τους είναι μονίμως εγκατεστημένες σε αυτά,
γ) εάν ο κωδικός αριθμός της μελισσοκομικής τους
εκμετάλλευσης, αντιστοιχεί σε Περιφερειακή Ενότητα,
η οποία δεν αποτελείται αποκλειστικά από μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους, σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Κωδικών Αριθμών του Παραρτήματος της υπ’ αρ.
140/106513/16-04-2021 (Β’ 1560) υπουργική απόφαση,
οφείλουν να διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό
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όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως
ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό, μελισσοκομικό
σύλλογο), ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
δ) τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία,
ε) υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 5.
Από το σύνολο των κατεχόμενων κυψελών των δικαιούχων οι οποίες είναι δηλωμένες στο Ηλεκτρονικό
Μελισσοκομικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις τις
υπ’ αρ. 140/106513/16-05-2021 υπουργική απόφαση,
επιλέξιμες προς ενίσχυση παραγωγικές κυψέλες είναι
μόνο οι κατεχόμενες κυψέλες, οι οποίες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της
αίτησης, παρήγαγαν κατ’ ελάχιστο 5 χιλιόγραμμα μέλι, το
οποίο ο κάτοχός τους το εμπορεύτηκε νομίμως».
β) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Προϋπολογισμός, χρηματοδότηση
και προσδιορισμός των επιλέξιμων
προς ενίσχυση κυψελών
1. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθορίζεται
ετησίως σε 12 € ανά κατεχόμενη κυψέλη και μέχρι του
συνολικού ποσού ενίσχυσης του ενός εκατομμυρίου
οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000 €), σύμφωνα με
το εγκριθέν Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης καθορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα
χιλιάδες ευρώ (1.150.000 €) ανά έτος.
3. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής
χρηματοδότησης, το οποίο ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000 €) ετησίως, εγκρίνεται
ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για την έγκριση κάλυψης της εθνικής
συμμετοχής του Προγράμματος από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και εγγραφή του στη σχετική
Συλλογική Απόφαση (ΣΑ).
4. Ο αριθμός των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών
προκύπτει από το αποτέλεσμα της διαίρεσης των χιλιόγραμμων του παραχθέντος μελιού που έχει διακινηθεί
νομίμως κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από
το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, δια του αριθμού πέντε (5) (ελάχιστη ποσότητα παραχθέντος και εμπορευόμενου μελιού ανά κατεχόμενη
κυψέλη) στρογγυλοποιούμενο προς τον πλησιέστερο
ακέραιο αριθμό.
5. Εάν το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων για
ενίσχυση κυψελών επί τον αριθμό δώδεκα (ποσό της
δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη), υπερβαίνει το συνολικό ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται ενιαία
οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος
της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη
κυψέλη καθορίζεται από τη Διεύθυνση Συστημάτων
Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ».
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γ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 καταργείται.
δ) Στο άρθρο 13 προστίθεται παρ. 6 ως ακολούθως:
«6. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παρ. 2
του άρθρου 3 και στην παρ. 4 του άρθρου 4, για τις αιτήσεις συμμετοχής έτους 2021, η μη πώληση μελιού κατά
το ημερολογιακό έτος 2020, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης του αριθμού των επιλέξιμων προς
ενίσχυση κυψελών, δεδομένου ότι από την 25η Φεβρουαρίου 2020 επιβλήθηκαν μέτρα κατά της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 25/02/2020
πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42)».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 455/231690/24.08.2020
υπουργική απόφαση (Β’ 3546).

Τεύχος B’ 1415/24.03.2022

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022
Οι Υφυπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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