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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓrυι ικηi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τµήµα Προγραµµατισµού, Μελετών &
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Αγροδιατροφής
Ταχ. ∆/νση : Παπαδιαµάντη 14 και Αρέθα
Ταχ. Κώδ.: 26443 Πάτρα
Πληροφορίες: Μ. Φασόη, Ε.Κακαρίδη
Τηλέφωνο: 2 613 613202,

Ιlάτρα,17/07/2019
Α. Il.: οικ. Ω∆Ε/∆ΑΟ/21 502 9/5 62
Προς: Πίνακα ∆ιανοµής
(αποστολή µε e-mail)

Κοιν: Πίνακα Κοινοποί ησης
(αποστολή µε e-mail)

e-mail: dao@pde.gov.gr, m.fasoi@pde.gov.gr
Θέµα: ∆ηµοσιοποίηση της αρ. πρωτ. 4643/1-7-2019 (4ης) τροποποίησης της υπ. αρ.
13158/28-11-17 ΥΑ « Καθορισµός πλαισίου εφαρµογ ής των ∆ράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση

επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης » και 4.1.3

«Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΛ) της Ελλάδας 2014-2020.
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την τέταρτη τροποποίηση της ΥΑ 13158/28-11-2017, όπως
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (2862 τεύχος Β/5-07-2019)

και αναρτήθηκε στο ∆ιαύγεια

(64334653ΠΓ-ΝΗ5).
Η τροποποίηση συνίσταται στα εξής:
-

∆υνατότητα προσκόµισης της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας

αγρότης εντός πέντε εργ άσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που Θα ειδοποιηθεί από τη
γνωµοδοτική επιτροπή (άρθρο 5, υποπερίπτωση 1.7.1).

∆υνατότητα ένταξης στο υποµέτρο 6.1 µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της
γνωµοδοτικής επιτροπής (άρθρο 5, υποπερίπτωση 1.7.2).
Μη παροχή στήριξης σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, την
ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηµα
πληρωµής το οποίο είναι ή Θεωρείται το τελευταίο πριν την ολοκλήρωση του επενδυτικού

σχεδίου της γεωργικής τους εκµετάλλευσης στο πλαίσιο πρόσκλησης του Μέτρου 121
« Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 ή/και δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου πρωτογενούς

παράγωγης του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α') « Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Οικονοµική Ανάπτυξη,, την Επιχειρηµατικότητα καιτην Περιφερειακή Συνοχή», όπως ισχύει

-κάθέ φορα (αρθρο 6, παραγραφος 5.4).—

- --- --

∆υνατότητα συγκρότησης γνωµοδοτικών επιτροπών και σε επίπεδο περιφέρειας
(άρθρο 20, παράγραφος 12).

Παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Π∆Ε να ενηµερώσουν τους ενδιαφεροµένους, οι ∆ήµοι και οι
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας να αναρτήσουν το
κείµενο στις ιστοσελίδες τους και να ενηµερώσουν την υπηρεσία µας σχετικά µε την
ανάρτηση.
Συνηµµένα: ∆ύο (2) έγγραψα
0 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.∆.Ε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ρ. Γεωπόνος-Οικονοµολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (αποστολή µε e-mail)
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνατρικής Π.Ε. Αχαΐας
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας& Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας
∆ήµος Αιγιαλείας
∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας
∆ήµος Ερυµάνθου
∆ήµος Καλαβρύτων
∆ήµος Πατρέων
∆ήµος Αγρινίου
∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας
∆ήµος Αµφιλοχίας
∆ήµος Θέρµου
∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγ ίου
∆ήµος Ναυπακτίας
∆ήµος -ηρόµερου
∆ήµος Ανδραβίδας - Κυλλήνης
∆ήµος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας
∆ήµος Ζαχάρως
∆ήµος 'Ηλιδας
∆ήµος Πηνειού
∆ήµος Πύργου
Α.Σ. Αγρινίου
ΕΑΣ Βόνιτσας
Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεσολογγ ίου-Ναυπακτίας "Η "Ενωση"
ΕΑΣ Ξηροµέρου
ΕΑΣ Αµαλιάδας
ΕΑΣ Γαστούνης
'Ενωση Συνεταιρισµών Ηλείας - Ολυµπίας

ΕΑΣ Καλαβρύτων
ΕΑΣ Λεχαινών
ΕΑΣ Πατρών
ΕΑΣ Αιγιάλειας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (αποστολή µε e-mail)
Γραφεία Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονοµίας Π.∆.Ε.
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
Γραφείο Γενικού ∆/ντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Α.Α.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Εκµεταλλεύσεις

Ταχ. ∆/νση: Λ. Αθηνών 54-56, 10441 (ΑΘΗΝΑ)
Πληροφορίες: Αλιζιώτης Ν., Κοκόλης Β.,
Παπασταµατίου Γ., Τσολακίδη Κ.,
Τσιατούρας Ε.
Τηλ: 210 527 5262, 271, 255, 013, 210
e-mail: naliziotis@mou.κr vkokolis@mou. r
χpapastamatiou@mou.Rr
ktsolakidi@mou.Κr etsiatouras@mou.εr
Εαχ: 210 5275270

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΘήνα 01/07/2019
Αρ. Πρωτ.: 4643
ΦΕΚ: 2862 Β'/05-07-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τέταρτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρµογής των ∆ράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
'Εχοντας υπόψη:
Ι. Τους κανονισµούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής "Ενωσης:
Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

17"` ∆εκεµβρίου 2013, περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και

Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως
κάθε φορά ισχύει.

1.2.

Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17"` ∆εκεµβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
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Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συµβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.

1.3.

Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17^`∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, 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.

1.4.

Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17∆εκεµβρίου 2013 για τη Θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων
και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου

1.5.

Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11"` Μαρτίου 2014
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 Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη Θέσπιση µεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά
ισχύει.

1.6.

Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17"` Ιουλίου 2014 σχετικά
µε τη Θέσπιση κανόνων εφαρµογ ής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.

1.7.

Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17"` 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

ελέγχου, τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση όπως κάθε φορά
ισχύει.
1.8.

Τον κατ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11"` Μαρτίου 2014
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 ή ανάκτησης πληρωµών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρµόζονται στις άµεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συµµόρφωση.

1.9.

Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
για την έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

1.10. Την Ειδική Έκθεση (2014)του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου µε Θέµα «Εφαρµόζονεας
την αρχή της οικονοµίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγχρηµατοδοτούµενες από την
Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης ».
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογ ή αναπτυξιακών

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγ ίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης louviou 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες
διατάξεις » (ΦΕΚ 265 Α") και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε
φορά.
2.2. Του άρθρου 90 του « Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
2
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2.3. Του Π.∆. 97/2017 « Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (ΦΕΚ
138/Α/2017).
2.4. Του Π.∆. 24/2015 « Σύσταση και Μετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α' ).
2.5. Του Π.∆. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία ταυ Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και

Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και

Τουρισµού καιτου Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού».
2.6. Του Π.∆. 88/29-08-2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 160/Α/2018).
2.7. Του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α') «Ρυθµίσεις Θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α') «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων » όπως

ισχύει κάθε φορά.
2.9. Του Ν. 2690/1997 (ΦΕΚ 45 Α') µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
2.10. Του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α') «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.11. Της αριθµ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205 Β') Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Σγκριση του Κανονισµού
διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που

βαρύνουν τον ΕΑΕΓΕΠ».
2.12. Της αριθµ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066 Β') κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε Θέµα
«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020».
2.13. Της αριθµ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β') απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράµµατος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.14. Της αριθµ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β') κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ)του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ
2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ)

Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) Πράξεων ΠΑΑ» .

2.15. Της αριθµ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147 Β') Υπουργικής Απόφασης µε θέµα « Εθνικές
επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ εκτέλεση
του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου », όπως ισχύει κάθε φορά.
2.16. Της αριθµ. 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601 Β') απόφασης του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα « Αρµόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά
3
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αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και
των Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π)», όπως ισχύει κάθε φορά.

2.17. Της αριθµ. 1420/82031/22-07-2015 (ΦΕΚ 1709 Β') µε θέµα « Κώδικας Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτραρύπανση Γεωργικής Προέλευσης»,
όπως ισχύει κάθε φορά.

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΛ 2014-2020) και ειδικότερα το
σηµεία 8.2.4 « Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρα 17)» όπως ισχύει κάθε
φορά.
Την αριθµ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β') υπουργική απόφαση µε Θέµα «Καθορισµός πλαισίου

εφαρµογ ής των ∆ράσεων 4.1.1

« Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην

ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποί ηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία ταυ περιβάλλοντος» του Προγράµµατος Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΛ) της Ελλάδας 2014-2020.>)

Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 1550/7-5-2019 σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΛ
Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 38668/6-5-2019 σύµφωνη γνώµη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την τροποποί ηση της ΥΑ υπ. αριθµόν 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β') (εφεξής ΥΑ) ως εξής:
Άρθρο 1
Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.7.1 της περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο υποψ ήφιος έχει την υποχρέωση προσκόµισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως

επαγγελµατίας αγρότης εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που Θα
ειδοποιηθεί από τη γνωµοδοτική επιτροπή ταυ άρθρου 20».

1.2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.7.2 της περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής:

« Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υποµέτρο 4.1
είναι να έχουν ενταχθεί στο υποµέτρο 6.1 µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της
γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της παρούσας» .

Η παράγραφος 5.4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των
οποίων οι κάτοχοι, την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά
αίτηµα πληρωµής το οποίο είναι ή θεωρείται το τελευταίο πριν την ολοκλήρωση του επενδυτικού

σχεδίου της γεωργικής τους εκµετάλλευσης στο πλαίσιο πρόσκλησης του Μέτρου 121
«Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 ή/και δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου πρωτογενούς παράγωγης
του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α') «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την

Επιχειρηµατικότητα καιτην Περιφερειακή Συνοχή», όπως ισχύει κάθε φορά.

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως
εξής: «12. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται, κατά κανόνα, µία Γνωµοδοτική Επιτροπή η

οποία αποτελείται από τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους, ενώ µπορεί να συγκροτούνται
Γνωµοδοτικές Επιτροπές και σε επίπεδο Περιφέρειας.»
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

5
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ;∆ΕΥΤΕΡΟ

ατάξειgι, όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 4, παρ. 2, περ. κ ',
εδ. β' και 75, παρ. 6, εδ. ε '.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ζ.Τσνν.4310/2014(Α"25β) «Ερευνα, Τεχνολογική Ανά-

Χρηµατοδότηση του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) µε την επωνυµία « Εθνικό

∆ίκτυο 'Ερευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.η (Ε∆ΕΤ Α Ε )
από το αποθεµατικό του άρθρου 75, παρ. 6, εδ. ε"
του ν. 4070/2012 (Α" 82), στο πλαίσιο εκπλήρωσης
των αρµοδιοτήτων του κατά την υλοποί ηση της
δράσης: « Επιχορηγούµενες ευρυζωνικές συνδέ-

σεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές
των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» κατά
τα ακαδηµαϊκά έτη 2016 -2019.
2

Τέταρτη τροποποί ηση του πλαισίου εφαρµογ ής

των ∆ράσεων 4.7.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµε-

τάλλευσης» και 4.7.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία ταυ περιβάλλοντος» του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-

2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 7590

Αρ. Φύλλου 2862

(1)

Χρηµατοδότηση του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) µε την επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο 'Ερευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (Ε∆ΕΤ Α.Ε.)
από το αποθεµατικό του άρθρου 75, παρ. 6, εδ.
ε' του ν. 4070/2012 (Α' 82), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των αρµοδιοτήτων του κατά την υλοποίηση
της δράσης: «Επιχορηγούµενες ευρυζωνικές συν-

δέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές τω_ν_Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας»
κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2016 -2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
'Εχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4070/2012 (Α" 82) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίωνΕργων και Αλλες δι-

πτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3.Τονν.3861/2010(Α'112)«Ενίσχυσητης διαφάνειας

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Το π.δ. 123/2016 (Α" 208) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του

Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Το π.δ. 725/2016 (Α 210) «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6.Το π.δ. 29/1998 (Α' 34) «Σύσταση Ανώνύµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», όπως ισχύει.
Το π.δ. 82/2017 (Α" 117) «Οργανισµός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης», όπως ισχύει.
Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος
κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
όπως ισχύουν.
Την αριθµ. 9803/ΕΦΑ 2294 (Β" 1280) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης «Κύρωση του Κανονισµού ∆ηµοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης υπηρεσιών και
προµηθειών της εταιρίας Εθνικό ∆ί κτυο 'Ερευνας και

Τεχνολογ ίας Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο «Ε∆ΕΤ», όπως ισχύει.
1 σΤην αριθµ. 315/2012201 6 (Β 4459) κοινή υπουρ-

γική απόφαση «Επιχορηγούµενες Ευρυζωνικές Συνδέσεις στους Προπτυχιακούς Πρωτοετείς Φοιτητές των
Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας», όπως ισχύει και
ιδίως τα άρθρα 3 και 5 αυτής και τις παραγράφους 2 και
9 του οικείου Παραρτήµατός της.
11 .Την αριθµ. 2536/24-8-2017 (Β' 2933) κοινή υπουρ-

γική απόφαση « Επιχορηγούµενεςευρυζωνικέςσυνδέσεις

στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπι-
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οτηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΛ του ακαδ. έτους 2017 - 2018 η, όπως
ισχύει και ιδίωςτα άρθρα 3 και 5 αυτής καιτις παραγράφους 2 και 9 του οικείου Παραρτήµατός της.
Την αριθµ. 2929/11-10-2018 (Β' 4536) κοινή
υπουργική απόφαση «Επιχορηγούµενες ευρυζωνικές
συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές
των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΛ του ακαδ. έτους 2018 2019», όπως ισχύει και ιδίωςτα άρθρα 3 και 5 αυτής και
τις παραγράφους 2 και 9 του οικείου Παραρτήµατός της.
Το αριθµ. Ε∆ΕΤ: 6346/ΠΤ/25-6-2019 (αριθµ. ΓΓΤ7
1256/25-6-2019) τεκµηριωµένο αί τηµα του ΝΠΙ∆ µε
την επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας»
(Ε∆ΕΤ Α.Ε.) προς τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ) µε Θέµα: «Καταβολή των
δαπανών υλοποίησης της δράσης: «Επιχορηγούµενες
ΕυρυΖωνικές Συνδέσεις στους Προπτυχιακούς Πρωτοετείς Φοιτητές των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΛ της χώρος» στο ΝΠΙ∆ «Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας καιΤεχνολογίας
Α.Ε.π (Ε∆ΕΤ ΑΕ)», στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά
οι συνολικές δαπάνες που διενεργήθηκαν καθώς και οι
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την Έ∆ΕΤ Α.Ε., στο
πλαίσιο εκπλήρωσης των αρµοδιοτήτων της κατά την
υλοποί ηση της δράσης: «Επιχορηγούµενες ευρυζωνικές

συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές
των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» κατά τα
ακαδηµαϊκό έτη 2016 -2019.
Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισµό, δεδοµένου ότι το ποσό
των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (186.000 Ε) Θα
καταβληθεί, στο σύνολό του, από το αποθεµατικό της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(ΕΕΤΤ), σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 6, εδ. ε του ν.4070/
2012 (Α' 82), όπως ισχύει, αποφασίζουµε:
1. Τη χορήγηση του χρηµατικού ποσού των εκατόν
ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (186.000 ί) στο ΝΠΙ∆ µε την
επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας και 7εχνολογίας Α.Ε η
(Ε∆ΕΤ Α.Ε.).
2.Τοχρηµατικό ποσό τηςπαρ.1 χορηγείται στην Ε∆ΕΤ
Α.Ε. προκειµένου να καλυφθούν οι πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές δαπάνες της καθώς και οι δαπάνες που
αφορούν στη δηµιουργία εξειδικευµένων υπηρεσιών και
εφαρµογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ενδεικτικό: ο
σχεδιασµός η ανάπτυξη, η λειτουργία, η υποστήριξη και
η συντήρηση ειδικών ηλεκτρονικών εφαρµογών, υπηρεσιών και ιστοσελίδων, η τηλεφωνική υποστήριξη των
χρηστών του έργου κ.α.), οι οποίες υλοποιήθηκαν από
την Ε∆ΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρµοδιοτήτων της ως Φορέας Υλοποίησης της δράσης: «Επιχορηγούµενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς
.- πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της_
χώρας» κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2016 - 2019, µε στόχο
την εκπλήρωση των επιδιωκόµενων δηµόσιων σκοπών
του ως άνω έργου.
3.Τοχορηγσύµενοχρηµατικό ποσό τηςπαρ.7 διατίθεται από το αποθεµατικό που προβλέπεται στο άρθρο 75,
παρ. G, εδ. ε ' του ν. 4070/2012 (Α" 82), όπως ισχύει, και
κατατίθεται απευθείας και εφ'απαξ στους οικείους κωδικούς της Ε∆ΕΤ Α.Ε., βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.

Τεύχος 62862/05.07.2019

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2079
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

Αριθµ. 4643

(2)

Τέταρτη τροποποί ηση του πλαισίου εφαρµογήςτων
∆ράσεων 4.1.1 «Υλοποί ηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευ-

σης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία
του περιβάλλοντοςη του Προγράµµστος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΛ) της Ελλάδας 20142020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ=ΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τους κανονισµούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 2073, περί καθορισµού κοινών διατάξεων
γιατο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάmυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων γιατο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπάίκό Ταµείο Οδλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.
7.2. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάmυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1698/2005 του Συµβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.
1.3. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθµ.
352/78, (ΕΚ) αριθµ. 165/1994, (ΕΚ) αριθµ. 2799/1 998, (ΕΚ)

.αριθµ. 814/2000,..(ΕΚ) αριθµ. -1290/2005 και.(ΕΚ) αριθµ..
485/2008 του Συµβουλίου.
1.4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης∆εκεµβρίου 2013 για τη Θέσπιση κοινής οργάνωσης
των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθµ. 922/1972, (ΕΟΚ)
αριθµ. 234/1979, (ΕΚ) αριθµ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθµ.
1234/2007 του Συµβουλίου

Τεύχος 62862/05.07.2019

F,ΦΝλΙΕΙ'Ι∆λ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1.5. Τον κατ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
807/2014 της Επιτροπής της 11 ης Μαρτίου 2014 για τη
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1 305/201 3 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη
Θέσπιση µεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει.
1.6. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 80β/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων εφαρµογ ής τον κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.
1 .7.Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής 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 ελέγχού, τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συµµόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει.
1.8. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
640/2014 της Επιτροπής της 11 ης Μαρτίου 2014 για τη
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου καιτους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωµών

καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρµόζονται
στις άµεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση.

1 .9.Την αριθµ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020.
1.10. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου µε Θέµα «Εφαρµόζοντας την αρχή
της οικονοµίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγχρηµατοδοτούµενες από την Ε.Ε. επιχορηγ ήσεις έργων
αγροτικής ανάπτυξης».
Ζ. Τις διατάξεις:
2.1. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 1 3ης Ιουνίου2012 (ΕΕ 1156/16-6-2012)

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποί ηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ
Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α") και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.
2.2.Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
2.3.Του π.δ. 97/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίµων» (ΦΕΚ 138/Α'/2017).
2.4. 7ου π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονοµασία
Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20.4·).
2.5. Του π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Ορησκευµάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµί ας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού».

2.6. Του π.δ. 88/29-8-2018 «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 760/
Α/2018).
2.7.Του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249±4) «Ρυθµίσειςθεµάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί µων»,
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α') «Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.9. Του ν. 2690/1997 (ΦΕΚ 45±4·) µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
2.10. Τσυ ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α") «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει κάθε φορά.
Ζ.7 7 . Της αριθµ. 282966/9-7-2007 (ΦΕΚ 1205 6') κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίµων µε θέµα πΕγκριση του Κανονισµού διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆.
µε την επωνυµία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
2.1 Ζ.Της αριθµ. 24944/20-9-2016 (ΦΕΚ 3066 Β') κοινής
υπουργικής απόφασηςτων Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης καιΤουριοµού και Αγροτικής Ανάπτυξης κοιΤρο-

φί µων µε Θέµα «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
2.1 3.Της αριθµ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β') απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
µε Θέµα «Οέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη

της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.1 4.Της αριθµ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β') κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί µων
µε θέµα «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ) του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). Α. Στις Ειδικές
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής- Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆)
Πράξεων ΠΑΑ».
2.15. Της αριθµ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147 Β')
Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων
ενισχύσεων κατ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2073 και
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου», όπως ισχύει κάθε φορά.
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2.16. Της αριθµ. 397/7 8235/16-2-2017 (ΦΕΚ 601 Β')
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε θέµα «Αρµόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των
Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π)», όπως ισχύει κάθε φορά.
2.17. Της αριθµ. 1420/82031/22-7-2015 (ΦΕΚ 1709 Β")
µε Θέµα «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την
Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης», όπως ιαχύει κάθε φορά.

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σηµείο
8.2.4 «Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» όπως ισχύει κάθε φορά.
Την αριθµ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β") υπουργική απόφαση µε θέµα «Καθορισµός πλαισίου εφαρµογ ής των ∆ράσεων 4.1.7 «Υλοποί ηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευ-

σης» και 4.1.3 «Υλοποί ηση επενδύσεων που συµβάλλουν
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014-2020».

5.Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 1550/7-5-2019 σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΑ.
Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 38668/6-5-2079 σύµφωνη γνώµη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το γεγονός ότι από την εφαρµογ ή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Την τροποποί ηση της υπουργικής απόφασης αριθµόν

13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β") (εφεξής ΥΑ) ως εξής:
Άρθρο 7

µων ηµερών από την ηµεροµηνία που θα ειδοποιηθεί
από τη γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 20».
1.2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίτπωσης 7.7.2
της περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε αυτήν
την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υποµέτρσ 4.1 εί ναι να έχουν ενταχθεί στο
υποµέτρο6.1 µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της
γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της παρούσαq».
Η παράγραφος 5.4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως
εξής: «6. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων σι κάτοχοι, την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, δεν
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηµα πληρωµήςτο οποίο
είναι ή θεωρείται το τελευταίο πριν την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου τηςγεωργικήςτουςεκµετάλλευσης

στο πλαίσιο πρόσκλησης του Μέτραυ 121 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ή/και δεν έχουν ολο-

κληρώσει την υλοποί ηση επενδυτικού σχεδίου πρωτογενούς παράγωγης του ν. 390β/2011 (ΦΕΚ 8 Α') «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής: Το πρώτο εδάφια της παραγράφου 72 αντικαθίσταται ως εξής: «12. Σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται, κατά κανόνα, µία Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από
τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους, ενώ µπορεί να
συγκροτούνται Γνωµοδοτικές Επιτροπές και σε επίπεδο

Περιφέρειας»,
Άρθρο 2

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

1. Το άρθρα 5 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.7.1 της

περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής: «0 υποψήφιος
έχει την υποχρέωση προσκόµισης της εγγραφής του στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης εντός πέντε εργ άσι-
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