
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση Δασικών Έρ-
γων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 
υπουργικής απόφασης σχετικά με τον “καθορισμό 
λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργη-
τικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου”.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2437 (1)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση Δασικών 
Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (265 Α΄) «Α) Για τη δια-

χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων 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 (297 Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», (116 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού», (114 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» 
(2183 Β΄).

6. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (20 Α΄).

7. Την με αριθμ. 20499/13-5-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού ΠΑΠΕΝ «Ανάθεση καθη-
κόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην 
Μπαριτάκη Χριστίνα», (342 Υ.Ο.Δ.Δ.).

8. Την με αριθμ. 201/5-1-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊ-
σταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους 
Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προ-
ϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους 
Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΝ, (6 Β).

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

10. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (174 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (237 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).

12. Την υπ’ αριθμ. 9328/118691/30-10-2015 απόφα-
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με 
εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμ-
ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊ-
σταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», (2366 Β΄).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού 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 κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου και ειδι-
κότερα τα άρθρα του 49, 66 παράγραφος και 74α.

15. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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 και ειδικότερα τα άρθρα 46 έως 53 αυτού.

16. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (Ε.Ε.) αριθμ. 807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων, ειδικότερα το αρθ. 16.

17. Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων στους τομείς γεωργίας και δασοκομίας 
και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτε-
ρική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ειδικότερα το αρθ. 1 (παρ. 1ε και 3α) και τα αρθ. 32-42 αυ-
τού (L 193/1-7-2014), όπως συμπεριλήφθη για τα δασικά 
μέτρα στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020 της Επιτροπής 
ΕΚ (η με αριθμ. C(2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

18. Την με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφα-
ση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 
έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020 και ειδικότερα το κεφάλαιο 15, πα-
ράγραφος 1.2.1.

19. Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως κάθε φορά 
ισχύει (116 Α΄).

20. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (147 Α΄).

21. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969, Ν. 998/1979, 
Ν. 1734/1987 και του Π.δ. 437/1981 «περί Μελέτης και εκτέ-
λεσης δασοτεχνικών έργων», όπως κάθε φορά ισχύουν.

22. Tο Π.δ. 146/88 (ΦΕΚ 65 Α΄ και 100 Α΄ -Διόρθωση 
Σφάλματος) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται 
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας».

23. Την με αριθμ. 141800/1378/17-6-2016 Εγκύκλιο 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γε-
νικής Γραμματείας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα 
«Διαδικασία για τη μεταφορά-μετάπτωση πράξεων/
έργων των Δασικών Μέτρων Μ 125Β και 226 (1,2 και 
3) του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Π.Α.Α. 2014-2020», (ΑΔΑ: 
7ΞΝΚ4653Π8-4ΑΒ).

24. Την υπ’ αριθμ. 1065/19-4-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπι-
ση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά. (1273 Β΄).

25. Την ανάγκη σύστασης απόφασης εκχώρησης των 
Δασικών Μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

26. Την με αριθμ. 2455/81936/15-7-2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση 
καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρω-
μών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπε-
ριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Υπηρεσίες των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων και των Γενικών Διευθύνσεων 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειών της χώρας», (2271 Β΄).

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του Π.Δ.Ε. ή του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες 
της ΕΥΔ ΠΑΑ

Ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των μετα-
φερόμενων δασικών μέτρων του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 στα αντίστοιχα μέ-
τρα του Π.Α.Α. 2014-2020, η Διεύθυνση Δασικών Έργων 
και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, ως ακολούθως:
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 α/α Μεταφερόμενα έργα από το ΠΑΑ 2007-2013 
στο ΠΑΑ 2014-2020 

Αντιστοίχιση με τα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 

1. Μέτρο 125 Β «Διάνοιξη και Βελτίωση δασικού 
οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση 
δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρ-
θρο 17) 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού 
οδικού δικτύου» 

2. Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του Δασοκομικού 
Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης»: 
Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης 
για την αντιπυρική προστασία των δασών και 
των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί κα-
ταστροφές κυρίως από πυρκαγιές» 

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26) 
ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων» 

3. Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του Δασοκομικού 
Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης»: 
Δράση 2: «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδι-
αβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων 
πλημμυρών» 

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26) 
ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων» 

4. Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του Δασοκομικού 
Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης»: 
Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης- Ορεινά αντι-
πλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκα-
τάστασης καμένων εκτάσεων» 

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26) 
ΜΕΤΡΟ 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασι-
κών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφι-
κών συμβάντων» 

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο επιλέξιμο υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης των νομικών δεσμεύσεων των εν λόγω 
συνεχιζόμενων πράξεων των ανωτέρω Μέτρων υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 
1305/2013, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10 «Σχέδιο Χρηματοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

Για τα ανωτέρω μέτρα/υπομέτρα ο ΕΦΔ θα ενημερώνεται από την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΑΑ. 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται 
και υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης

1. Μεριμνά για την διασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της 
παρούσης στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, για τα οποία η ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-
2020 «ΤΙΤΛΟΣ II Μέτρα που αφορούν σε πράξεις των οποίων οι δεσμεύσεις αναλήφθηκαν κατά την Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013 (ανειλημμένες υποχρεώσεις - έργα γέφυρες) - Διαδικασία II.1.2 Έργα δημόσιων συμβάσεων.»

2. Ο ΕΦΔ εκδίδει, αποφάσεις για τον καθορισμό συνεχιζόμενων πράξεων των μέτρων του άρθρου 1 του Προγράμ-
ματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 - 2013 στο αντίστοιχο μέτρο του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 και στις οποίες βεβαιώνεται η ολοκλήρωση τμήματος των πράξεων, 
που εκτελέσθηκαν και πληρώθηκαν στο ΠΑΑ 2007-2013 και προσδιορίζει το υπολειπόμενο φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο, που μεταφέρεται στο ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και στην 
εγκύκλιο για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον Προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017-2019 της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

3. Καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ την απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων. Στις περιπτώσεις τροποποίησης 
πράξεων, πραγματοποιούνται οι καταχωρίσεις που προβλέπονται στη Διαδικασία Ι.5.3 του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020. Για την ολοκλήρωση των πράξεων καταχωρεί τα στοιχεία και τις σχετικές διοικητικές 
πράξεις, που προβλέπονται στη Διαδικασία Ι.6.6 του ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020.

4. Προβαίνει σε προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων/υποέργων των Μέτρων του άρθρου 1, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 και κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις 
και τυχόν τροποποιήσεις αυτών στην ΕΥΔ ΠΑΑ /ΕΥΕ ΠΑΑ.

5. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.

6. Συμμετέχει, όπου απαιτείται, στους ελέγχους που διενεργεί η ΕΥΔ/ΕΥΕ ΠΑΑ, με βάση τα αναφερόμενα στο Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ και τις ισχύουσες διατάξεις, που εφαρμόζονται για τα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου ΕΥΔ/ΕΥΕ ΠΑΑ.

7. Πραγματοποιεί τους απαιτούμενους διοικητικούς ελέγχους/επαληθεύσεις κατά την υλοποίηση και ολοκλή-
ρωση πράξεων, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ιδίως των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, που 
διέπουν την υλοποίηση και συγχρηματοδότηση των πράξεων. Δίνεται η δυνατότητα μη πραγματοποίησης τέτοιων 
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επισκέψεων σε περίπτωση που ισχύουν τα όσα αναφέ-
ρονται στο άρθρο 48, σημείο 5, του Καν. (Ε.Ε.) 809/2014 
της Επιτροπής.

8. Για τα Μέτρα του άρθρου 1 της παρούσης, ο ΕΦΔ ή 
άλλες υπηρεσίες του δημοσίου - οι Δασικές υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τα δημόσια δασι-
κά έργα - ή άλλοι Φορείς (ΟΤΔ για έργα ΟΤΑ), διενεργούν 
επιτόπια επίσκεψη, όπου και αν απαιτείται, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρ-
μογή του.

9. Μεριμνά για την έκδοση της έκθεσης ολοκλήρωσης 
της Πράξης, εκ μέρους του Δικαιούχου, συνοδευόμενη 
από την αναγκαία τεκμηρίωση, προκειμένου να εκδοθεί 
σε συνέχεια από τον ΕΦΔ η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης 
Πράξης.

10. Συνεργάζεται και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, 
σχετικά με τις απαιτήσεις των αναθεωρήσεων – τροπο-
ποιήσεων του ΠΑΑ 2014-2020.

11. Συνεργάζεται, παρέχει και επεξεργάζεται τα κα-
τάλληλα στοιχεία, εισηγείται θέματα που αφορούν την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ

12. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων της Επιτροπής Παρακολούθησης 
για θέματα που σχετίζονται με τα μέτρα/υπομέτρα του 
άρθρου 1 της παρούσας, μετά από σχετικές οδηγίες της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

13. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και αντα-
ποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν 
από την απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ, μετά 
από οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.

14. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-
2020 και το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την εφαρμογή 
των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης.

15. Συμμετέχει και εισηγείται σε θέματα που αφορούν 
την τροποποίηση, προσαρμογή και αναθεώρηση του 
ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020.

16. Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία 
πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020.

17. Μεριμνά για την αποστολή στην ΕΥΔ ΠΑΑ των 
αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των 
Μέτρων που εκδίδει, καθώς και των σχετικών τροποποι-
ήσεων αυτών, ώστε να εγγραφεί στο ΠΔΕ και ενημερώνει 
την ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά, προκειμένου να μεριμνήσει για την 
εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων από το ΠΔΕ για 
το τρέχον έτος.

18. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά πε-
ρίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/
και προτάσεις και συνεργάζονται με αυτήν στο πλαίσιο:

α) της παρακολούθησης των αξιολογήσεων του ΠΑΑ,
β) της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

προόδου του ΠΑΑ,
γ) της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, 

με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους όπου αυτοί έχουν 
προσδιορισθεί στο ΠΑΑ και της κατάρτισης των περιο-
δικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα αποτε-
λέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους,

δ) των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
των μέτρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας για 
τα οποία είναι αρμόδιοι για την υλοποίησή τους.

19. Παρακολουθεί τα μέτρα/υπομέτρα του άρθρου 1 
της παρούσας για τα οποία είναι αρμόδιοι για την υλο-
ποίησή τους, την πορεία εφαρμογής και ειδικότερα τη 
χρηματοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιη-
μένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, μετά από 
τις οδηγίες και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ-
χου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020.

20. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη-
σης των πράξεων και μεριμνούν για την έγκαιρη επίλυσή 
τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

21. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πο-
ρεία των πράξεων που εκτελούν.

22. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δημοσιότη-
τας του ΠΑΑ σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους δηλαδή διάδοση πληροφοριών, 
ενημέρωση δικαιούχων κ.λ.π.

23. Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης.
24. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, βάσει 

της υπ’ αριθμ. 1065/2016 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΑΤ (1273 Β) (ΣΔΕ του ΠΑΑ) ελέγχους και επιθεω-
ρήσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πα-
ρέχει σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη 
διενέργεια αυτών.

25. Αποδέχεται διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους 
από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την ΕΥΕ ΠΑΑ και παρέχει τα ανα-
γκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο κατά τα 
δέοντα τρόπος άσκησης των καθηκόντων που της έχει 
ανατεθεί. 

26. Μεριμνά ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχε-
τικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των 
πράξεων που διαχειρίζονται, τηρούνται στη διάθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Καν. 
(ΕΚ) 1306/2013.

27. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον 
Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται εισηγείται στα 
αρμόδια όργανα την αναστολή της χρηματοδότησης.

28. Εκδίδει αποφάσεις τροποποίησης ένταξης πρά-
ξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Διαδικασία Ι.1.6 Τρο-
ποποίηση πράξης).

29. Εκδίδει αποφάσεις προέγκρισης ΑΠΕ, σύμφωνα με 
την αναφερόμενη διαδικασία του ΣΔΕ του ΠΑΑ.

30. Εκδίδει αποφάσεις ανάκλησης ένταξης πράξεων, 
όταν διαπιστωθεί η ανάγκης ανάκλησης της, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην «Διαδικασία Ι.1.5 Ανάκληση 
ένταξης πράξης» του ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των Ειδικών Υπηρεσιών 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος

Η ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την 
ΕΥΕ ΠΑΑ:
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1. Ενημερώνει έγκαιρα και παρέχει οδηγίες στον ΕΦΔ για:
α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με 

την εφαρμογή των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 
της παρούσας,

β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που 
σχετίζονται με τα μέτρα/υπομέτρα του άρθρου 1 της 
παρούσας,

γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
και κάθε τροποποίηση αυτού,

2. Συντονίζει και εποπτεύει τον ΕΦΔ ως προς την άσκη-
ση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας. Επί-
σης η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτρο-
πής για τη διαχείριση του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Παρέχει κατευθύνσεις στον ΕΦΔ σχετικές με θέματα 
προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης και 
διαχείρισης των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 της 
παρούσας.

4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομέ-
να υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονο-
μική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, 
την αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για 
κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

5. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των πράξεων των μέτρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 της 
παρούσας.

6. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ όσον 
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για τα μέτρα/υπομέτρα 
του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προ-
ετοιμασία ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

7. Διενεργεί ελέγχους και έχει την ευθύνη για την υπο-
βολή στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγ-
χου της ΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.

8. Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ελέγχους που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μέτρων/υπομέτρων 
του άρθρου 1 της παρούσας.

9. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι-
τούμενων πιστώσεων από το ΠΔΕ των μέτρων/υπομέ-
τρων του άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει σχε-
τικά τον ΕΦΔ.

10. Μεριμνά και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για τον ορισμό των έργων υποέργων που εμπίπτουν στο 
άρθρο 48, παρ. 5 του Καν.(Ε.Ε.) 809/2014.

Άρθρο 4
Πεδίο ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 και καταργείται ή τροποποιείται και 
συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Oκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΙΑριθμ. 4755/108273 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1178/27361/

10-3-2015 υπουργικής απόφασης σχετικά με τον 

“καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδι-

κής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε 

εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 

Συμβουλίου”.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 (Α΄ 32) 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

β) των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του 
Ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του 
Ν. 3147/2003 (Α΄ 135),

γ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β΄ 509) «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του 
κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 1 παραγ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/1983) 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 
1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α΄/1990),

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98),

στ) του άρθρου 34 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 147/Β΄/22-1-2015) «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»,

ζ) το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ....Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

η) το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών,

θ) την αριθμ. Υ26 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
Β΄ 2144) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη».
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2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 
αριθμ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 
του Συμβουλίου»,

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, 
(ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (Ε.Κ.) αριθμ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθμ. 
1290/2005 και (Ε.Κ.) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου»,

γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) 
αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύ-
σεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροπο-
ποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού»,

δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο 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»,

ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής» και

στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 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.

3. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας
4. Την αριθμ. 118401/20-9-2016 εισήγηση του Οργα-

νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 απόφαση τροπο-

ποιείται ως εξής:
1. Όπου αναφέρεται Διακλαδική Οργάνωση / Διακλα-

δικές Οργανώσεις ή Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος 
αντικαθίσταται από Διεπαγγελματική Οργάνωση/ Διε-
παγγελματικές Οργανώσεις ή Διεπαγγελματική Οργά-
νωση Βάμβακος αντίστοιχα.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης 
της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη 
απόδοση ανά στρέμμα.

Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που, 
υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν 
από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού του-
λάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη 
στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην 
οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο 
περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο 
της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταε-
τίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο 
κατά 20% σύμφωνα με το υπόδειγμα II της παρούσας 
απόφασης. Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφό-
σον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαι-
ωθούν από τους αρμόδιους φορείς.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Η πώληση του σύσπορου βαμβακιού γίνεται με συμ-
βάσεις αγοραπωλησίας με ευθύνη των εκκοκκιστικών 
επιχειρήσεων και των παραγωγών, οι οποίες υπογράφο-
νται σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι, το αργό-
τερο μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, 
περιλαμβάνουν δε και τη συμφωνούμενη τιμή.

Στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας παράδοσης 
από παραγωγό σε εκκοκκιστική επιχείρηση, υπογρά-
φεται μία μόνο σύμβαση, σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα, που περιλαμβάνει το σύνολο των προς πα-
ράδοση ποσοτήτων συσπόρου βαμβακιού.»

4. Στο άρθρο 5 παρ. 1 προστίθεται:
- στο τέλος του σημείου 4, η φράση:
«Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος σε ειδική 

συνεδρίαση στο τέλος Ιανουαρίου έκαστου έτους, και με 
σύμβουλο το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης (Ε.Κ.Τ.), προ-
διαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους 
κάθε χρόνου και τους κοινοποιεί στη Δ/νση Συστημάτων 
Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Ε.Κ.Τ. προσδιορίζει τα ποιοτικά δεδομένα των σπο-
ροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα κατά 
την εκκοκκιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλωθείσες 
ποικιλίες και συντάσσει αναφορά προς την Διεπαγγελ-
ματική Οργάνωση Βάμβακος έως τις 31 Δεκεμβρίου 
εκάστου έτους με κοινοποίηση στη Δ/νση Συστημάτων 
Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος αποφασίζει 
την ποιοτική και ποσοτική στόχευση της νέας χρονιάς 
λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του Ε.Κ.Τ. με κοινο-
ποίηση στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης.»

- νέο σημείο 5, ως εξής:
«• Η συμμετοχή της σε ειδικά προγράμματα δράσης και 

ανάπτυξης της Περιφέρειας των αρμοδίων Υπουργείων 
όπως και του ΠΑΑ 2014-2020.»

5. Στο άρθρο 5 στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται η 
φράση:

«Μετά την έγκριση της η αρμόδια Υπηρεσία της χορη-
γεί, τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που θα αιτούνται 
για την διευκόλυνση των στόχων της ΔΟΒ».

6. Στο άρθρο 6 παρ. 2 προστίθεται στο τέλος του ση-
μείου β, η φράση:

«- Δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος σε 
δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και εμπορίας, όπως και 
βαμβακοσπόρου.»
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7. Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως 
εξής:

«7. Να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές σήμαν-
σης - ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος:

α) Επικαιροποίηση των κωδικών γραμμών παραγωγής 
κάθε εκκοκκιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την ονο-
ματοδοσία του πρώην Οργανισμού Βάμβακος και την 
ισχύουσα βάση δεδομένων που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Έκαστο δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος θα πρέπει 
να φέρει σε αμφότερες πλευρές του ετικέτα με τις πα-
ρακάτω προδιαγραφές:

Κωδικοποίηση Barcode: Code 128
Μήκος: 22 χαρακτήρες
Χαρακτήρες 1,2,3: Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (XXX)
Χαρακτήρες 4,5,6,7,8,9: Αριθμός δέματος (ΧΧΧΧΧΧ)
Χαρακτήρες 10,11,12,13,14,15: Ημερομηνία της μορ-

φής εεμμηη (ΧΧΧΧΧΧ)
Χαρακτήρες 16,17,18,19: Ώρα της μορφής ωωλλ 

(ΧΧΧΧ)

Χαρακτήρες 20,21,22: Κιλά (XXX)
Διαστάσεις ετικέτας: 21 Χ 10,5 cm
8. Στο άρθρο 7 η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως 

εξής:
«β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοι-

κητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των 
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκκοκκιστι-
κής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των 
στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί 
του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο 
βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση. Κατά τη διεξαγω-
γή των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός 
έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών σήμανσης - ταυ-
τότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος του άρθρου 
6 παρ. 7 της παρούσας απόφασης.»

9. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - Σύμβαση αγοραπωλησίας συσπό-
ρου βαμβακιού αντικαθίσταται ως εξής:

«(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΕΣΟΔΕΙΑΣ

Σήμερα  την ……………………………. οι υπογράφοντες: 

α) ……………………………………………..,  κάτοικος
…………….……………….., οδός …………………………………….,  αριθμ. 
……………... εκπροσωπώντας  την εκκοκκιστική επιχείρηση : 
……………………………………………………………. που έχει έδρα στ…...  

………………………………………… με Α.Φ.Μ. ……………… αποκαλούμενος
στο εξής  αγοραστής   και  

β) Ο/Η ………………………………………………………….…………………….., 
κάτοικος

……………………………………………..… με  Α.Φ.Μ. 
……………………………………
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παραγωγός  συσπόρου βάμβακος, αποκαλούμενος στο εξής παραγωγός, 
συμφωνήσαμε και αποδεχτήκαμε  ανεπιφύλακτα τα εξής: 

1. Ο παραγωγός  αναλαμβάνει να παραδώσει στον αγοραστή την ποσότητα των
…………….. κιλών συσπόρου βάμβακος, προϊόν προερχόμενο από συγκομισθείσα
έκταση …….….. στρεμμάτων που καλλιέργησε και την οποία δήλωσε στο
Ολοκληρωμένο Σ.ύστημα (Ο.Σ.)  τρέχοντος έτους. 
2. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει την παραπάνω
ποσότητα και να την αγοράσει στην τιμή που θα συμφωνείται για παράδοση στη
γεωργική εκμετάλλευση, η οποία και αναφέρεται στο παρακάτω σημείο 8 και
αντιστοιχεί στην τυπική ποιότητα, προσαρμόζεται δε ανάλογα με την τελική
παραδιδόμενη ποιότητα (σημεία 10 & 11).  
3. Η  τυπική ποιότητα προσδιορίζεται από τρία στοιχεία:  
α) διατήρηση λευκού χρώματος, εξαιτίας μη βροχόπτωσης πριν τη συγκομιδή
(προβροχικό), 

β) περιεκτικότητα σε ξένες ύλες όχι άνω του 7% και γ) υγρασία όχι μεγαλύτερη από
15%. 

4. Στην περίπτωση παράδοσης του συσπόρου βάμβακος από τον παραγωγό στη
θύρα του εκκοκκιστηρίου   φορτωμένο   σε μεταφορικό   μέσο,  συμφωνείται   επί  
πλέον η   πληρωμή  …………  κατά κιλό. 

5. Οι προσαρμογές αυτής της τιμής αφορούν τις αποκλίσεις μεταξύ της τυπικής
ποιότητας και της ποιότητας του παραδιδόμενου βαμβακιού. Η τιμή αγοραπωλησίας
είναι ενδεικτική και θα αυξομειώνεται με βάση την ποιότητα συσπόρου βάμβακος
που θα παραδοθεί. Η ποιότητα συμφωνείται από κοινού μεταξύ παραγωγού και
αγοραστή.  

6. Τα αγροτεμάχια, από τα οποία συγκομίσθηκε το σύσπορο βαμβάκι και
δηλώθηκαν στο Ο.Σ.Δ.Ε.  

7. Ημερομηνία παράδοσης

8. Ποσότητα συσπόρου βάμβακος προς παράδοση(κιλά):  

9. Συμφωνηθείσα  τιμή για την τυπική ποιότητα (σε €/κιλό):  

10. Ποσότητα που τελικά παραδόθηκε (κιλά):  

11. Διαφορά τιμής λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών  (σε €/κιλό): συν (+) 

μείον (-)

12. Διαφορά τιμής λόγω συμμετοχής σε ολοκληρωμένη διαχείριση  
(σε €/κιλό): 

συν (+)

13.  Τελική συμφωνηθείσα πληρωτέα τιμή (σε €/κιλό):  

14. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. 

15. Η ανωτέρω πληρωτέα τιμή θα καταβληθεί από τον αγοραστή στον παραγωγό
με έκδοση αντιστοίχου τιμολογίου αγοράς – πώλησης και άμεσης πίστωσης στο
λογαριασμό του παραγωγού στην Τράπεζα……………….., εντός τριάντα (30) 
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ημερών το αργότερο από ημέρα  παράδοσης στο εκκοκκιστήριο. Μετά την
παρέλευση των τριάντα  (30) ημερών και εφόσον δεν πληρωθεί η άνω τελική
συμφωνημένη τιμή, ο αγοραστής  καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλλει
στον παραγωγό, χωρίς έγγραφη όχληση, τους αναλογούντες τόκους για το διάστημα
πέραν των 30 ημερών και μέχρι την εξόφληση, με επιτόκιο που ισχύει την περίοδο
αυτή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

16. Η συμβαλλόμενη εκκοκκιστική επιχείρηση, εφόσον είναι μέλος της ΔΟΒ, 
δηλώνει ότι θα καταθέσει απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογ/σμό………… της ΔΟΒ,  
την ετήσια εισφορά της, των …….Ευρώ σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΟΒ.  

17. Ο συμβαλλόμενος παραγωγός, εφόσον είναι μέλος της ΔΟΒ δηλώνει ότι η ετήσια
εισφορά του προς την ΔΟΒ, των  … Ευρώ σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΟΒ θα
παρακρατηθεί από τη δικαιούμενη προσαύξηση της ειδικής ενίσχυσής του, που θα
πιστωθεί στον τραπεζικό λογ/σμό που έχει δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης και
θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό  ………….. της ΔΟΒ. 

18. Ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση και εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς
ή διένεξης που προκύπτει ή απορρέει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της
σύμβασης αυτής, ορίζονται τα δικαστήρια της περιοχής του παραγωγού. 

Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και είναι υποχρεωτικοί. 

Για απόδειξη όλων των παραπάνω όρων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία
ένα (1) έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) από τον
αγοραστή. 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» 

10. Προστίθεται νέο υπόδειγμα ΙΙ ως εξής: 
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Άρθρο 2 
Γενικές διατάξεις

Τα σημεία 2 και 10 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης τίθενται σε ισχύ από την καλλιεργητική περίοδο 2017.
Τα σημεία 1 και 3 έως 9 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν από την καλλιεργητική περίοδο 2016.
Κατά τα άλλα ισχύει η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός λεπτομερειών 

χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 
Συμβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

«





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33752 Τεύχος Β’ 3257/11.10.2016

*02032571110160012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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