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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 885/226929
Τροποποίηση της υπ’αρ. 4270/139407/28.12.2017
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών
(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013,
σ. 671), (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138,
της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα
κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την
Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά
Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών” (Β΄ 5/5.1.2018).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»
(Α΄135).
β) Της 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 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).
γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη
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στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).
β) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98,
(ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του
Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).
γ) (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009
του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).
δ) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72. (ΕΟΚ)
234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).
ε) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 της
Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να
επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής
(ΕΕ) 543/2011» (ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ. 4).
στ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών»(ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ. 57).
ζ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, «για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του
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Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L
157, 15.6.2011, σ.1).
η) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 907/2014 της
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους
οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη
δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255,
28.8.2014, σ.18).
θ) Τον Καν. (ΕΕ) 2020/2220 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013,
(ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του
κανονισμού (EE) 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και
την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.
3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
4. Τις υπ’ αρ. 3095/20-4-2021 και 3096/20-4-2021 αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Ο.Δ.Δ. 323).
5. Τις από 29-7-2021 και 16-8-2021 επιστολές από
τεχνικούς συμβούλους - Οργανώσεις Παραγωγών του
τομέα οπωροκηπευτικών, με αίτημα παράτασης των
προθεσμιών υποβολής για τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τις τροποποιήσεις αυτών.
6. Το με ημερομηνία 18-08-2021 Ενημερωτικό Σημείωμα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών έως 15 Σεπτεμβρίου 2021.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 4007/31.08.2021

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ.
4270/139407/28.12.2017 απόφασης
Η υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης επιχειρησιακού ταμείου ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2021.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των νέων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2021.».
3. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω τροποποιήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζεται η 15η
Σεπτεμβρίου 2021.»
4. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω τροποποιήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζεται η 15η
Σεπτεμβρίου 2021.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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