
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπα-
νών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

2 2η τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/
28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής του μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέρ-
γειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 84528/ΕΥΘΥ 606 (1)
  Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπα-

νών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 -  2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2 αυτού.

3. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) περί διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του πρω-
θυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρί-
τση, όπως ισχύει (Β΄ 3722).

7. Την υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής από-
φασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

8. Το άρθρο 73 του ν. 4313/2014 (Α΄261) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις.

9. Το γεγονός ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογι-
σμού Δημοσίων Επενδύσεων που προκαλείται από την 
παρούσα απόφαση θα προσδιορισθεί από τις οικείες 
αποφάσεις ένταξης των πράξεων που εκδίδονται στο 
πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 -2020, τηρουμένων των 
εκάστοτε ετησίων ορίων του ΠΔΕ, ειδικά δε οι δαπάνες 
διαχείρισης και διοίκησης δεν θα υπερβαίνουν το 4% της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης των πράξεων στις οποίες 
αντιστοιχούν, αποφασίζουμε:

Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που δύ-
νανται να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, της παρ. 2 του άρθρου 33 
του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, προστίθενται σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου οι ακό-
λουθες:

«θ. Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύ-
μων εταιρειών του Δημοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ της 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, καθώς και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

ι. Οι επιμέρους δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων πρά-
ξεων, που χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμες για συγ-
χρηματοδότηση, με βάση τους κανονισμούς που κατά 
περίπτωση ισχύουν για τα ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά είναι 
αναγκαίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης.

ια. Οι δαπάνες μεγάλων έργων, κατά την έννοια του 
Κανονισμού, που υπερβαίνουν το ποσό που έχει κοινο-
ποιηθεί στην Επιτροπή.

ιβ. Οι δαπάνες υλοποίησης έργων επεξεργασίας λυμά-
των οικισμών κατηγορίας Δ’, που, πριν την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, είτε έχουν ενιαία μελετηθεί, στο πλαίσιο 
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συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και υλοποιού-
νται μαζί με αντίστοιχα έργα οικισμών κατηγορίας Γ’, είτε 
έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα μαζί με αντίστοιχα έργα οικισμών 
κατηγορίας Γ΄ και έχουν τμηματοποιηθεί.

ιγ. Οι δαπάνες για την καταβολή του ειδικού επιδό-
ματος του άρθρου 21 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει, 
καθώς και της αποζημίωσης για την υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του 
ν. 4314/2014 που αναφέρονται ως μη επιλέξιμες δαπάνες 
στις οικείες αποφάσεις ένταξης.

ιδ. Τα μη επιλέξιμα ποσά ΦΠΑ για συγχρηματοδο-
τούμενα έργα τα οποία υλοποιούνται με προγραμμα-
τικές συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από τις 
4.12.2015 και για τα οποία δεν είναι δυνατή η ανάκτησή 
τους, είτε από τον δικαιούχο είτε από τον κύριο του έρ-
γου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2066/82545 (2)
2η τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/

28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) καθορισμός πλαισί-

ου εφαρμογής του μέτρου 11 «Βιολογικές καλλι-

έργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως 
κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.

2. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

4. Το π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 174/2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 παρ. 3 και άρ-
θρο 45 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/2014).

5. Το π.δ. 70/2015 περί «Ανασύστασης των Υπουργείων 
…..» (ΦΕΚ Α΄ 114/ 22-09-2015).

6. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23-09-2015).

7. Την υπ’ αριθμ. 282966/9-7-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-
ΓΕΠ» (ΦΕΚ Β΄ 125/2007).

8. Την υπ’ αριθμ. 4941/07-11-201 1Κοινή απόφαση «Σύ-
στημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαί-
σια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 
2007-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2538/7-11-2011).

9. Την υπ’ αριθμ. 281255/06-05-2008 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκρι-
ση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 794/2008).

10. Την υπ’ αριθμ. 104/7056/21-01-2015 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές 
επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροπο-
ποιημένη ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. 245090/31.01.2006 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.
(ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού 
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχε-
τικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη 
διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 157/
10-02-2006).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ Β΄ 3755/21-11-2016).

13. Την αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 
(ΦΕΚ 4310 Β ΄/30-12-2016).

14. Την αριθ. 668 απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
« Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 
Β΄/30-12-2016) Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του 
Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (ΦΕΚ 682 
Β΄/06-03-2017).

atsoumas
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Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, 
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 
485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανό-
νων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 
347/20.12.2013).

4. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποί-
ηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).

6. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊ-
κό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 
227/31.07.2014).

7. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και 
ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυ-
ρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 
181/20.06.2014).

9. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου «για 
τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολο-
γικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 
2007, όπως κάθε φορά ισχύει, (EE L 189/20.07.2007).

10. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής «σχετι-
κά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογι-
κών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παρα-
γωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων», 
(EE L 250/18.09.2008).

11. Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτε-
λεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Γ. Την υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Δ. Την υπ’ αριθμ. 1725/15-07-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Συστημάτων ποιότητας 
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Εν-
διάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2386/03.08.2016).

Ε. Την υπ’ αριθμ. 24944/20.09.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ 
Β΄ 3066/26.09.2016).

Ζ. Το από 16/12/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(αριθ. πρωτ. εισερχομένου στη Διεύθυνση Συστημάτων 
Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Εν-
δείξεων 2773/141982/16-12-2016).

Η. Την υπ΄αριθ 2234/25-07-2017 (αριθ. πρωτ. 
2019/80940/26-07-2017 εισερ. στο ΥΠΑΑΤ) σύμφωνη 
γνώμη της Ε.Υ.Δ Π.Α.Α.

Θ. Την υπ΄αριθ. 63137/26-07-2017 (αριθ. πρωτ. 2020/ 
81024/26/07/2017 εισερ. στο ΥΠΑΑΤ) σύμφωνη γνώμη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ι. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουν:
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Άρθρο 1

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος Δ του άρθρου 8 
της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) ως ακολούθως:

«Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από 
νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον 
κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν 
λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις 
αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω 
του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Έντα-
ξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη 
Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβα-
ση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν 
την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, 
την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για 
κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά 
στη σύμβαση με το σύμβουλο.

Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιού-
χο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων 
του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομο-
θεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει 
να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτι-
κές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. 

Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια 
περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τή-
ρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της 
σύμβασης από πλευράς δικαιούχου.

Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγε-
ται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεω-
πονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει 
επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ 
εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.2848/145689/28-12-2016 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) 
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βι-
ολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027060108170004*


		2017-08-01T21:21:47+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




