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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων: α) Γονοτύπωση του ιού της ηπατίτιδας C και β) Ελαστογραφία ήπατος.

2

Κοστολόγηση της ιατρικής πράξης της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.

3

Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Αξονική
Ουρογραφία».

4

1η Τροποποίηση της 1547/26-2-2019 υπουργικής
απόφασης που αφορά το Πλαίσιο υλοποίησης
υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

5

Ανανέωση αναγνώρισης της «EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Α.Ε.», με έδρα Χλόης 89 και Λυκοβρύσεως Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).

6

Ανανέωση αναγνώρισης της «TUV AUSTRIA
ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», με έδρα Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, ως Ιδιωτικού
Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).

7

Ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης της «TUV
HELLAS (TUV NORD) A.E. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(TUV HELLAS A.E.)», με έδρα Λεωφόρος Μεσογείων 282, Χολαργός, Τ.Κ. 15562, ως Ιδιωτικού Φορέα
Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).

8

Ανανέωση αναγνώρισης της «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», με
έδρα Καραμαούνα 23, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132,
ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).

9

Αρ. Φύλλου 1454

Ανανέωση αναγνώρισης της «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. (IQS)», με έδρα Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627, ως Ιδιωτικού
Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2(δ)/οικ. 22952
(1)
Κοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων: α) Γονοτύπωση του ιού της ηπατίτιδας C και β) Ελαστογραφία ήπατος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
«Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4. Την αριθμ. 340/18-7-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
5. Την αριθμ. 54713/02-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (Β΄ 3105) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη».
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (Α΄ 148), όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. Γ2δ/οικ. 22914 υπουργική απόφαση «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 35 απόφασης της 274ης/12-04-2019
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».
8. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. οικ. 85563/5-12-2019 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη τόσο στο κρατικό προϋ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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πολογισμό, όσο και στον προϋπολογισμό των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδομένου ότι οι εν λόγω ιατρικές πράξεις, δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
αποφασίζουμε:
Την κοστολόγηση των ακόλουθων ιατρικών εξετάσεων: α) Γονοτύπωση του ιού της ηπατίτιδας C: 80,00 €,
β) Ελαστογραφία ήπατος: 40,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2(δ)/οικ. 22948
(2)
Κοστολόγηση της ιατρικής πράξης της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
«Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/2017)».
5. Την αριθμ. 340/18-7-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
6. Την αριθμ. 54713/18-07-2019 (Β΄ 3105) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη».
7. Την αριθμ. Γ2δ/οικ. 22918 υπουργική απόφαση «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 3 απόφασης της 271ης/05-10-2018
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».
8. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. οικ. 67617/24-09-2019 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ 0671.01 και 0673.00),
η οποία δεν δύναται να υπολογισθεί, διότι εξαρτάται από
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το πλήθος των εξεταζόμενων, ο αριθμός των οποίων δεν
μπορεί να προσδιορισθεί. Η προκαλούμενη δαπάνη στον
Φορέα θα αντιμετωπιστεί από τους ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, κατά περίπτωση. Ειδικότερα
για τους ιδιωτικούς φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας
η δαπάνη αυτή υπόκειται στον μηχανισμό του clawback.
Στα Κρατικά Νοσοκομεία, η δαπάνη αυτή καλύπτεται από
την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑΕ 0673, του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:
1. Η αποζημίωση της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό θα γίνεται σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία που δεν έχουν ανταποκριθεί μετά από ένα (1) έτος
στη φαρμακευτική αγωγή (παρά τη χορήγηση των υψηλότερων επιτρεπόμενων δόσεων των υπολιπιδαιμικών
φαρμάκων) και δίαιτα. Ειδικότερα:
- Σε ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία με LDL χοληστερόλη >500mg/dl.
- Σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία χωρίς ισχαιμική αγγειακή νόσο με LDL χοληστερόλη >300mg/dl και
- Σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο με LDL
χοληστερόλη >200mg/dl (οι τιμές είναι υπό βέλτιστη
φαρμακευτική αγωγή).
2. Την δημιουργία κωδικού για την ιατρική πράξη
της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό, την συσχέτιση
του με το KEN K45X και την κοστολόγησή του με το ποσό
των 521,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2(δ)/οικ. 22944
(3)
Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Αξονική
Ουρογραφία».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
«Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
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4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/2017).
5. Την αριθμ. 340/18-7-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
6. Την αριθμ. 54713/02-08-2019 απόφαση (Β΄ 3105)
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη».
7. Την αριθμ. Γ2δ/οικ. 22915 υπουργική απόφαση «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 28 απόφασης της 273ης/01-02-2019
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».
8. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. 31478/24-04-2019 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ 0671.01 και 0673.00) καθότι με
το περιεχόμενο αυτής κοστολογείται ιατρική εξέταση που
ως τώρα δεν αποζημιώνεται από τον Οργανισμό. Η δαπάνη
αυτή, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί
διότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών, συμπεριλαμβάνεται στις συνολικές εγγεγραμμένες πιστώσεις των
προαναφερόμενων ΚΑΕ που διέπονται από τα καθορισμένα όρια του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Σε περίπτωση υπέρβασης της
δαπάνης από την πίστωση του ΚΑΕ 0673,01 εφαρμόζεται
ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής clawback και η αναζήτηση του υπερβάλλοντος ποσού από τους συμβεβλημένους ιδιώτες (ν. 4549/2018, ΦΕΚ 105 Α΄), αποφασίζουμε:
Την κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Αξονική Ουρογραφία» στην τιμή των εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
I

Αριθμ. 1616
(4)
1η Τροποποίηση της 1547/26-2-2019 υπουργικής απόφασης που αφορά το Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19
(Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για
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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 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/2019) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019).
5. Την αριθμ. 242/14-1-2020 (ΦΕΚ 34/τ.Β΄/2020) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Κωνσταντίνο Σκρέκα».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ
και ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ)2799/1998,
(ΕΚ)1290/2005, (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.
9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/
2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (ΕΕ) 807/2004
για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
11. 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.
12. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/2019) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. Την αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/τ.Β΄/2016)
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών

15052

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
14. Την αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/τ.Β΄/2016)
κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 στις ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών» και όπως ισχύει κάθε φορά.
15. Την αριθμ. 2281/96031/14-09-2017 (ΦΕΚ 3277/τ.Β΄/
2019) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων
του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για
τα Υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020».
16. Την αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/
τ.Β΄/2018) απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
17. Την αριθμ. 1435/14-06-2016 (ΦΕΚ 1839/τ.Β΄/2016)
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για
Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)»
του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του
ΕΠΑλΘ 2014-2020.
18. Την αριθμ. 1927/27-6-2017 (ΦΕΚ 2297/τ.Β΄/2017)
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική
Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 20142020 (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΤΑΑ: 20.000.000 €).
19. Την αριθμ. 3206/2016 υπουργική απόφαση για
την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο
πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 20142020 και ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων
Δημόσιας Δαπάνης (Β΄ 4111), όπως έχει τροποποιηθεί
με τις αριθμ. 3893/20-12-2017 (ΦΕΚ 4557/τ.Β΄/2017) και
3671/13-9-2018 (ΦΕΚ 4136/τ.Β΄/20-9-2018) αποφάσεις.
20. Την αριθμ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/τ.Β΄/
04-05-2016) υπουργική απόφαση για τη θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020», όπως κάθε φορά ισχύει.
21. Την αριθμ. εισ. πρωτοκόλλου 1277/9-3-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με την οποία
δίνεται η σύμφωνη γνώμη του.
22. Το αριθμ. 910/12-3-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, με το οποίο δίνεται
η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.
23. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 1547/26-2-2019 απόφασης (ΦΕΚ 761/τ.Β΄/5-3-2019), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Το άρθρο 5 «Είδος της ενίσχυσης - Ποσά και ποσοστά
στήριξης - Περίοδος Επιλεξιμότητας» αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Άρθρο 5
Είδος της ενίσχυσης Ποσά και ποσοστά στήριξης Περίοδος Επιλεξιμότητας
1. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή
επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των
επιλέξιμων δαπανών.
2. Η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει μέχρι το 20% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος τοπικής
ανάπτυξης σύμφωνα με την απόφαση έγκρισής του και
όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει η ένταξη πράξεων
σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποδράσεων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των συλλογικών
δράσεων, της δικτύωσης και της συνεργασίας όπως αυτές εξειδικεύονται στο θεσμικό πλαίσιο υπομέτρου 19.2
και 19.3, σε ποσοστό άνω του 10% του προϋπολογισμού
των παραπάνω υπομέτρων αθροιστικά, το ανωτέρω ποσοστό στήριξης του 19.4 μπορεί να ανέλθει μέχρι το 25%
της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος
τοπικής ανάπτυξης σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης
του και όπως κάθε φορά ισχύει. Στις περιπτώσεις όπου
μια πράξη δεν εμπίπτει στο σύνολό της στις ανωτέρω
κατηγορίες αλλά μέρος αυτής, τότε στον υπολογισμό του
σχετικού ποσοστού υπολογίζεται μόνο το ποσό των επιλέξιμων δαπανών αυτής που αφορούν στην καινοτομία,
τις συλλογικές ενέργειες και τη δικτύωση.
Για να είναι δυνατή η ανωτέρω αύξηση του ποσοστού
στήριξης του προϋπολογισμού του υπομέτρου 19.4
απαιτείται απόδειξη από την αιτούμενη ΟΤΔ της εκπλήρωσης των ανωτέρω όρων μέσω της αποστολής τεχνικής
έκθεσης προς την EYE ΠΑΑ 2014-2020. Η EYE ΠΑΑ 20142020 αφού εξετάσει την τήρηση των σχετικών όρων,
ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΕΥΔ Επιχειρησιακού
προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών, για τη δυνατότητα αύξησης του εν λόγω ποσοστού.
4. Η ενίσχυση στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου
δύναται να μειωθεί σε σχέση με την πορεία υλοποίησης
του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την
απόκλιση από τους στόχους όπως διατυπώνονται σε
σχέση με τις εντάξεις έργων 19.2 και 19.3 και σε σχέση
με τις πληρωμές έργων 19.2 και 19.3.
Ο έλεγχος επίτευξης των τεθέντων στόχων-ορόσημων
γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ των
Περιφερειών με τη συνδρομή της EYE ΠΑΑ 2014-2020.
Α) Σε σχέση με τις εντάξεις
Μέχρι 30-6-2020 πρέπει να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης το 50% της δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 19.2 και οι πληρωμές (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) του 19.4 μπορούν να
ανέλθουν στο 50% της δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 19.4. Στο ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνονται
και τα έργα που έχουν απενταχθεί. Στην περίπτωση που
δεν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη, οι πληρωμές
του υπομέτρου 19.4 μειώνονται, κατά το ποσοστό που
δεν επιτεύχθηκε.
Μέχρι 31-12-2020 πρέπει να έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης το σύνολο της δημόσιας
δαπάνης του υπομέτρου 19.2. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που έχουν απενταχθεί.
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Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται η παραπάνω
συνθήκη, η δημόσια δαπάνη του 19.4 διαμορφώνεται
χωρίς τροποποίηση της απόφασης ένταξης (σε σχέση
με τις εντάξεις), και ανέρχεται στο 25% της δημόσιας
δαπάνης του υπομέτρου 19.2 και 19.3 που έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις που έχει ενεργοποιηθεί η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου το ποσοστό
του 25% γίνεται 33,3%. Δίδεται δυνατότητα ανάκτησης
του ποσού αυτού όταν επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.
Από 1-1-2023 η δημόσια δαπάνη του 19.4 (σε σχέση με
τις εντάξεις) τροποποιείται και υπολογίζεται ως το 25%
της δημόσιας δαπάνης του 19.2 και 19.3 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις που έχει ενεργοποιηθεί η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου το ποσοστό
του 25% γίνεται 33,3%.
Στην περίπτωση που η δημόσια δαπάνη του υπομέτρου 19.4 είναι μικρότερη του 20% σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης
ως προς το σκέλος ΕΓΤΑΑ, τότε τα ποσοστά 25% που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ακολουθούν
τη σχέση που έχει η δημόσια δαπάνη του 19.4 προς τη
δημόσια δαπάνη 19.2 και 19.3 επί 100.
Β) Σε σχέση με τις πληρωμές
Επιπλέον ελέγχεται και ο λόγος λ: “πληρωμές δικαιούχων από ΟΤΔ (για το 19.2) και εκκαθάριση δαπανών (για
το 19.3) σε όρους Δημόσιας Δαπάνης” προς “δημόσια δαπάνη 19.2 και 19.3”*100. Ο λόγος αυτός πρέπει να είναι:
1. λ = 20% έως 31-12-2020
2. λ = 50% έως 31-12-2022
3. λ = 100% έως 31-12-2023.
Στην περίπτωση που υπάρξει απόκλιση από τους παραπάνω στόχους, η δημόσια δαπάνη 19.4 διαμορφώνεται (σε σχέση με τις πληρωμές) και μειώνεται σε ποσοστό
ίσο με τη διαφορά του επιτευχθέντος ποσοστού από το
ποσοστό του στόχου. Δίδεται δυνατότητα ανάκτησης
του ποσού αυτού όταν επιτευχθεί ο επόμενος στόχος.
Σε κάθε περίπτωση κατά την εκκαθάριση πληρωμών
του υπομέτρου 19.2 όταν λ < 80% γίνεται αναλογική
μείωση της δημόσιας δαπάνης του 19.4 (σε σχέση με
τις πληρωμές) ισόποσα μέχρι μηδενισμού για κάθε 5%
που δεν επιτυγχάνεται.
Η πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής) του 19.4 σε χρονική στιγμή πριν τη λήξη του
προγράμματος μπορεί να γίνει μέχρι του ποσού που
ορίζεται στον παρακάτω τύπο:
Πληρωμή 19.4 = 0,80*Α + 0,20*Β
όπου: Α: η διαμορφωμένη (μειωμένη θεωρητικά μέχρι 31-12-2022) δημόσια δαπάνη του υπομέτρου 19.4
τη χρονική εκείνη στιγμή σε σχέση με τις εντάξεις και
Β: η διαμορφωμένη (μειωμένη θεωρητικά) δημόσια
δαπάνη του υπομέτρου 19.4 τη χρονική εκείνη στιγμή
σε σχέση με τις πληρωμές.
Η δημόσια δαπάνη του 19.4 κατά τη λήξη του προγράμματος προκύπτει από τον παρακάτω τύπο.
Δημόσια Δαπάνη-19.4 = 0,75*Α + 0,25*Β
όπου: Α: η διαμορφωμένη δημόσια δαπάνη του υπομέτρου 19.4 στις 31-12-2023 σε σχέση με τις εντάξεις και
Β: η διαμορφωμένη δημόσια δαπάνη του υπομέτρου
19.4 στις 31-12-2023 σε σχέση με τις πληρωμές.

15053

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της μείωσης δεν θα ξεπερνά το 70%.
Με εγκύκλιο της EYE ΠΑΑ 2014-2020 θα δοθούν οδηγίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.
5. Σε περίπτωση χρήσης Επικεφαλής Ταμείου, στην
επίτευξη των στόχων ως Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης
ΕΓΤΑΑ νοείται το πρόγραμμα τοπικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ
μειωμένο κατά το ποσό που διατίθεται για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΤΘΑ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ.
6. Το 5% κατ’ ελάχιστο του συνολικού προϋπολογισμού
του υπομέτρου πρέπει να αφορά δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού και ενέργειες προβολής
του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης που συμβάλουν
στην εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού.
7. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
8. Κάθε στιγμή που μια ΟΤΔ έχει επιτύχει τους παραπάνω στόχους, έχει δικαίωμα να αιτηθεί επιπλέον πόρους
κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης.
Αρμόδια για την έκδοση της επιπλέον κατανομής πιστώσεων δημόσιας δαπάνης είναι η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.
9. Σε περίπτωση επιπλέον κατανομής πόρων σε Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης, η επίτευξη στόχων της
παρούσας εξετάζεται στον τελικό προϋπολογισμό του
προγράμματος τοπικής ανάπτυξης.
10. Σε περιπτώσεις τροποποίησης προϋπολογισμού
του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, τα ποσά που
αντιστοιχούν στο ποσοστό του υπομέτρου 19.4 και της
εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, τροποποιούνται αντιστοίχως.
11. Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει από την επόμενη της κατάθεσης του φακέλου Β στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του
ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
12. Για τις υπό σύσταση ΟΤΔ η επιλεξιμότητα δαπανών
ξεκινά από τη σύσταση του νομικού προσώπου.».
Άρθρο 2
Το άρθρο 7, παράγραφος β 3) ii αντικαθίσταται ως εξής:
«ii. Δαπάνες κίνησης μελών του Επιπέδου Λήψης Απόφασης (ΕΔΠ) LEADER/CLLD για κάθε συνεδρίασή του.
Ειδικά μέλη ΕΔΠ νησιωτικών περιοχών που δεν έχουν
μόνιμη κατοικία στο νησί-έδρα της ΟΤΔ, είναι επιλέξιμες
οι δαπάνες μετακίνησής τους.».
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 1547/26-2-2019 απόφαση (ΦΕΚ 761/τ.Β΄/5-3-2019).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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Αριθμ. 876/96782
(5)
Ανανέωση αναγνώρισης της «EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Α.Ε.», με έδρα Χλόης 89 και Λυκοβρύσεως Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/
29-08-2007) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών
φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από
τον Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση
εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284/τ.Β΄/
13-10-2011).
3. Την αριθμ. 613/30212/26-02-2018 (ΦΕΚ 871/τ.Β΄/
13-03-2018) απόφαση ανανέωσης αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα «EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.», ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRΟ 2, με διάρκεια ισχύος
από 01-01-2017 έως 31-12-2019.
4. Την αιτιολογημένη γνώμη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) και
την αριθμ. 10/154η/18-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ.
65084/24-12-2019 έγγραφο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
5. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-09-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Την παρ. 8 του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος
υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019)
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα με την επωνυμία «EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.», με έδρα
Χλόης 89 και Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση Αττικής,
Τ.Κ. 14452, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα
πρότυπα AGRO 2.
2. Η ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του ανωτέ-
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ρω φορέα ισχύει για τρία επιπλέον έτη από τη λήξη της
προηγούμενης αναγνώρισης, δηλαδή έως 31-12-2022,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της αριθμ.
267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/29-08-2007) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 874/96771
(6)
Ανανέωση αναγνώρισης της «TUV AUSTRIA
ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», με έδρα Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/
29-08-2007) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών
φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από
τον Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284/τ.Β΄/13-10-2011).
3. Την αριθμ. 617/30217/26-02-2018 (ΦΕΚ 871/τ.Β΄/
13-03-2018) απόφαση ανανέωσης αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα «TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», ως Ιδιωτικού
Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRΟ 2, με διάρκεια
ισχύος από 01-01-2017 έως 31-12-2019.
4. Την αιτιολογημένη γνώμη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) και
της αριθμ. 09/154η/18-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ.
65084/24-12-2019 έγγραφο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
5. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-09-2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Την παρ. 8 του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος
υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019)
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Από-
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φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα με την επωνυμία «TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ
Μ.Ε.Π.Ε.», με έδρα Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης
Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με
τα πρότυπα AGRO 2.
2. Η ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του ανωτέρω φορέα ισχύει για τρία επιπλέον έτη από τη λήξη της
προηγούμενης αναγνώρισης, δηλαδή έως 31-12-2022,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της αριθμ.
267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/29-08-2007) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 873/96763
(7)
Ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης της «TUV
HELLAS (TUV NORD) A.E. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TUV HELLAS A.E.)», με έδρα Λεωφόρος Μεσογείων 282, Χολαργός, Τ.Κ. 15562, ως Ιδιωτικού
Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/
29-08-2007) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών
φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από
τον Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284/τ.Β΄/13-10-2011).
3. Την αριθμ. 614/30213/26-02-2018 (ΦΕΚ 871/τ.Β΄/
13-03-2018) απόφαση ανανέωσης αναγνώρισης του
Ιδιωτικού Φορέα «TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TUV HELLAS A.E.)», ως Ιδιωτικού Φορέα
Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRΟ 2, με διάρκεια ισχύος
από 01-01-2017 έως 31-12-2019.
4. Την αιτιολογημένη γνώμη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) και
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την αριθμ. 07/154η/18-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ.
65084/24-12-2019 έγγραφο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
5. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-09-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Την παρ. 8 του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος
υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019)
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα με την επωνυμία «TUV HELLAS (TUV NORD)
Α.Ε. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TUV HELLAS Α.Ε.)» με έδρα Λεωφόρος
Μεσογείων 282, Χολαργός, Τ.Κ. 15562, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.
2. Η ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του ανωτέρω φορέα ισχύει για τρία επιπλέον έτη από τη λήξη της
προηγούμενης αναγνώρισης, δηλαδή έως 31-12-2022,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της αριθμ. 267623/
28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/29-08-2007) απόφασης όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 875/96778
(8)
Ανανέωση αναγνώρισης της «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», με
έδρα Καραμαούνα 23, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132,
ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/
29-08-2007) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
θέμα «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων
και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284/τ.Β΄/13-10-2011).
3. Την αριθμ. 615/30215/26-02-2018 (ΦΕΚ 816/τ.Β΄/
08-03-2018) απόφαση ανανέωσης αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRΟ 2, με διάρκεια ισχύος
από 01-01-2017 έως 31-12-2019.
4. Την αιτιολογημένη γνώμη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) και
την αριθμ. 11/154η/18-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ.
65084/24-12-2019 έγγραφο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
5. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-09-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Την παρ. 8 του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος
υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019)
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα με την επωνυμία «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα Καραμαούνα 23, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132, ως Ιδιωτικού Φορέα
Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.
2. Η ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του ανωτέρω φορέα ισχύει για τρία επιπλέον έτη από τη λήξη της
προηγούμενης αναγνώρισης, δηλαδή έως 31-12-2022,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της αριθμ. 267623/
28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/29-08-2007) απόφασης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
I

Αριθμ. 872/96759
(9)
Ανανέωση αναγνώρισης της «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. (IQS)», με έδρα Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627, ως Ιδιωτικού
Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/

Τεύχος B’ 1454/16.04.2020

29-08-2007) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών
φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από
τον Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση
εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284/τ.Β΄/
13-10-2011).
3. Την αριθμ. 617/30217/26-02-2018 (ΦΕΚ 871/τ.Β΄/
13-03-2018) απόφαση ανανέωσης αναγνώρισης του
Ιδιωτικού Φορέα «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π.Ε. (IQS)», ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα
πρότυπα AGRΟ 2, με διάρκεια ισχύος από 01-01-2017
έως 31-12-2019.
4. Την αιτιολογημένη γνώμη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) και
την αριθμ. 08/154η/18-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ.
65084/24-12-2019 έγγραφο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
5. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-09-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Την παρ. 8 του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος
υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019)
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του Ιδιωτικού Φορέα με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. (IQS)», με έδρα Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης
Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με
τα πρότυπα AGRO 2.
2. Η ανανέωση της ισχύος αναγνώρισης του ανωτέρω φορέα ισχύει για τρία επιπλέον έτη από τη λήξη της
προηγούμενης αναγνώρισης, δηλαδή έως 31-12-2022,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της αριθμ.
267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/29-08-2007) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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