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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά
προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών
(Β΄ 594).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/
583276/23085/3149/734/16.11.2018 (Β’ 5207)
κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του
ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017
(Α’ 94).
Τροποποίηση της 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) αριθμ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ.
2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017,
σ. 4) και (ΕΕ) αριθμ. 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) και της 266355/11-02-2009 απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)
1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/2008, σχετικά με

Αρ. Φύλλου 3358

3

Αναστολή λειτουργίας ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Παλλήνης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/
ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446
(1)
Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16.11.2018
(Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης περί
καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»
(Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5
του ν. 4479/2017 (Α’ 94).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός
και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»
(Α’ 121).
β) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών
Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 137).
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γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
στ) Της Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
ζ) Της 340/18-7-19 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
η) Της ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).
2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/219 02/2725/
603/4-10-2017 (Β΄ 3568) κοινή υπουργική απόφαση
περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’
94), καθώς και τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β΄ 3727) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/ 583276/23085/3149/734/
16-11-2018 (Β΄ 5207) τροποποιήσεις αυτής.
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/437
943/26884/5290/2955/13-8-19 εισήγηση της Γ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 2 της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/ 23085/
3149/734/16-11-2018 (Β΄ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης, έως 31-8-2020. Η παρούσα παράταση αποτελεί
την τελευταία που δίδεται με έκτακτο και οριζόντιο χαρακτήρα.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/
ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16.11.2018 (Β΄ 5207)
κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Προστασίας
του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Εσωτερικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Τεύχος B’ 3358/30.08.2019

Αριθμ. 2240/213814
(2)
Τροποποίηση της 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) αριθμ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 671),
(ΕΕ) αριθμ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της
25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθμ. 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) και της 266355/11-02-2009
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών (Β΄ 594).
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) Του άρθρου 62 παρ. 2 περίπτ. α΄ 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 (Α’ 78).
γ) Του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98).
2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (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» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).
β) (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ. 352/78, (ΕΚ)

