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5 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΕΔΕΤ 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 συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές
των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» κατά
τα ακαδημαϊκά έτη 2016 - 2019.

2

Τέταρτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής
των Δράσεων 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 20142020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1590
(1)
Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΕΔΕΤ 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 συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας»
κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016 - 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες δι-
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ατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 4, παρ. 2, περ. κ΄,
εδ. β΄ και 75, παρ. 6, εδ. ε΄.
2. Τον ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 29/1998 (Α΄ 34) «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης», όπως ισχύει.
8. 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.
9. Την αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (Β΄ 1280) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης «Κύρωση του Κανονισμού Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης υπηρεσιών και
προμηθειών της εταιρίας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΤ», όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. 315/20-12-2016 (Β΄ 4459) κοινή υπουργική 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 υπουργική απόφαση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις
στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπι-
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στημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2017 - 2018», όπως
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 3 και 5 αυτής και τις παραγράφους 2 και 9 του οικείου Παραρτήματός της.
12. Την αριθμ. 2929/11-10-2018 (Β΄ 4536) κοινή
υπουργική απόφαση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές
συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές
των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2018 2019», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 3 και 5 αυτής και
τις παραγράφους 2 και 9 του οικείου Παραρτήματός της.
13. Το αριθμ. ΕΔΕΤ: 6346/ΠΤ/25-6-2019 (αριθμ. ΓΓΤΤ
1256/25-6-2019) τεκμηριωμένο αίτημα του ΝΠΙΔ με
την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας»
(ΕΔΕΤ 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 ΑΕΑ της χώρας» στο ΝΠΙΔ «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Α.Ε.» (ΕΔΕΤ ΑΕ)», στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά
οι συνολικές δαπάνες που διενεργήθηκαν καθώς και οι
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την ΕΔΕΤ Α.Ε., στο
πλαίσιο εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της κατά την
υλοποίηση της δράσης: «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές
συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές
των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 2016 - 2019.
14. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το ποσό
των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (186.000 €) 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 €) στο ΝΠΙΔ με την
επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.»
(ΕΔΕΤ Α.Ε.).
2. Το χρηματικό ποσό της παρ. 1 χορηγείται στην ΕΔΕΤ
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 (ενδεικτικά: 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 ΕΔΕΤ 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. Το χορηγούμενο χρηματικό ποσό της παρ. 1 διατίθεται από το αποθεματικό που προβλέπεται στο άρθρο 75,
παρ. 6, εδ. ε΄ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, και
κατατίθεται απευθείας και εφ’ απαξ στους οικείους κωδικούς της ΕΔΕΤ Α.Ε., βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
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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 2019
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. 4643
(2)
Τέταρτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των
Δράσεων 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 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
Δεκεμβρίου 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) αριθμ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.
1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης 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 17ηςΔεκεμβρίου 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. 2799/1998, (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 17ηςΔεκεμβρίου 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
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1.5. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του 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) και για τη
θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει.
1.6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 808/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 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 ελέγχου, 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 11ης 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 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 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. επιχορηγήσεις έργων
αγροτικής ανάπτυξης».
2. 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 13ης Ιουνίου 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.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2.3. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017).
2.4. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄).
2.5. Του π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 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 Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, 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 «Διορισμός 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 Διοικητικής Διαδικασίας.
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. 282966/9-7-2007 (ΦΕΚ 1205 Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ.
με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
2.12. Της αριθμ. 24944/20-9-2016 (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 2014-2020».
2.13. Της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β΄) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 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
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). Α. Στις Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
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.
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2.16. Της αριθμ. 397/18235/16-2-2017 (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 ισχύει κάθε φορά.
3. 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.
4. Την αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 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».
5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1550/7-5-2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 38668/6-5-2019 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμόν
13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) (εφεξής ΥΑ) ως εξής:
Άρθρο 1
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 υποψήφιος
έχει την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης εντός πέντε εργάσι-

Τεύχος B’ 2862/05.07.2019

μων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί
από τη γνωμοδοτική επιτροπή του 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».
2. 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 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 και την Περιφερειακή Συνοχή»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
3. 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».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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