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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

– ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άρθρο 1
Ορισµοί – Αρµόδια αρχή

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισµοί: 
α) «Παραγωγός»: 
αα) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο παράγει

νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα και εί-
ναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3874/2010 (Α΄ 151),
ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισµοί που είναι εγγεγραµµέ-

νοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και
άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του
ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και οι αναγνωρισµένες οµά-
δες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώ-
σεων παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και
ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα των µελών
τους,
γγ) οι µεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊό-

ντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγο-
ρά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα
που προµηθεύουν σε αυτές παραγωγοί. 
β) «Έµπορος»: 
αα) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει, µε-

ταποιεί ή διαµεσολαβεί στην αγορά, µε σκοπό τη χονδρι-
κή ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώ-
ριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγρα-
φής στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α ΄89),

ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισµοί που είναι εγγεγραµµέ-
νοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και
άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του
ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά
νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα µη µε-
λών τους.
γ) «Εµπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή µεταξύ

παραγωγών και εµπόρων, η οποία οδηγεί στην παράδο-
ση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊό-
ντων έναντι τιµήµατος.
δ) «Οφειλόµενο ποσό»: το ποσό που πρέπει να κατα-

βληθεί µέσα στην προθεσµία πληρωµής του άρθρου 2,
συµπεριλαµβανοµένων και των προβλεπόµενων από τη
νοµοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που
καθορίζονται στο τιµολόγιο, αφαιρούµενων των ποσών
προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί του ανα-
φερόµενου στο τιµολόγιο οφειλόµενου ποσού.
ε) «Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα»: τα νω-

πά αγροτικά προϊόντα του Παραρτήµατος Ι. 
2. Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο τήρησης και εφαρµο-

γής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Δι-
εύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο ε-
ξής «αρµόδια αρχή».

Άρθρο 2
Εµπορική συναλλαγή 

Έµπορος που προµηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα α-
γροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιµο-
λόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιµολόγιο του παραγωγού
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έκδοσή του. Κάθε
συµφωνία µεταξύ των µερών, που είναι αντίθετη µε τις
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της H΄, 12 Οκτωβρίου 2017
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3
Πληρωµή – οφειλόµενο ποσό - έλεγχοι

1. Ο παραγωγός κοινοποιεί αµελλητί στην αρµόδια αρ-
χή: α) ηλεκτρονικό αντίγραφο του τιµολογίου που έχει
εκδώσει και αφορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊ-
όντα, β) ηλεκτρονικό αντίγραφο του σώµατος της επιτα-
γής, εφόσον η εξόφληση του οφειλόµενου ποσού πραγ-
µατοποιείται µε έκδοση επιταγής και γ) ηλεκτρονικά α-
ντίγραφα των παραστατικών που καθορίζουν την τελική
αξία της συναλλαγής, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Ο παραγωγός δεν απο-
στέλλει στην αρµόδια αρχή τα ηλεκτρονικά στοιχεία της
παρούσας παραγράφου, εφόσον το οφειλόµενο ποσό έ-
χει εξοφληθεί µε µετρητά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στην κείµενη νοµοθεσία όρια συναλλαγών για την ε-
ξόφληση µε µετρητά.

2. Η αρµόδια αρχή, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και, κατά περίπτωση, µε κάθε
άλλη δηµόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους της παρα-
γράφου 3 σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του πα-
ρόντος Κεφαλαίου. 

3. Η αρµόδια αρχή αποστέλλει τα ηλεκτρονικά στοι-
χεία που της έχουν αποσταλεί, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1, στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της κα-
ταβολής του τιµήµατος σε τραπεζικό λογαριασµό ή εξό-
φλησης της επιταγής. Οι τράπεζες, µετά τον έλεγχο,
διαβιβάζουν στην αρµόδια αρχή τη λίστα µε τα τιµολόγια
ή τις επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί. Για τις συναλ-
λαγές, που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά
προϊόντα δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο ως προς τη
διαπίστωση της εµπρόθεσµης καταβολής του οφειλόµε-
νου ποσού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε θέ-
µα σχετικό µε τη διαδικασία των ελέγχων, τη δαπάνη αυ-
τών, τη διαδικασία ενηµέρωσης της αρµόδιας αρχής, τη
διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβα-
ση και την ασφάλεια, καθώς και την επεξεργασία των
στοιχείων των παραγράφων 1 και 3.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

1. Αν ο έµπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2, του
επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το τριάντα τοις εκατό
(30%) της αξίας του τιµολογίου. 

2. Αν ο παραγωγός δεν διαβιβάσει τα ηλεκτρονικά
στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρό-
στιµο ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τι-
µολογίου.

3. Αν ο έµπορος υποπέσει στην παράβαση της παρα-
γράφου 1 για τρίτη φορά, διαγράφεται για ένα (1) έτος
από το Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επι-
τρέπεται η εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων κατά το χρονικό διάστηµα της διαγραφής
του. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο έµπορος δεν είναι εγγε-
γραµµένος στο ανωτέρω Μητρώο, του επιβάλλεται και
το πρόστιµο της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 6
του ν. 3955/2011.

4. Αν ο έµπορος συνεχίζει την εµπορία των νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διά-

στηµα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο Εµπό-
ρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του
ν. 3955/2011, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγρα-
φο, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.

5. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 επιβάλλο-
νται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας αρ-
χής. Η κύρωση της παραγράφου 4 επιβάλλεται µε από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας αρχής. 

6. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δη-
µόσια έσοδα, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποτελούν έσοδα του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ, 

ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 5
Υποχρεωτική επισήµανση προέλευσης στο γάλα

1. Η επισήµανση της προέλευσης του γάλακτος και
του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκοµικά προϊό-
ντα, προσυσκευασµένα ή µη, που αναφέρονται στο Πα-
ράρτηµα ΙΙ, είναι υποχρεωτική και περιλαµβάνει τις εξής
ενδείξεις:
α) «χώρα αρµέγµατος»: το όνοµα της χώρας όπου έγι-

νε το άρµεγµα,
β) «χώρα επεξεργασίας»: το όνοµα της χώρας όπου έ-

γινε η επεξεργασία του γάλακτος,
γ) «χώρα συσκευασίας»: το όνοµα της χώρας όπου έ-

γινε η συσκευασία του προϊόντος. 
2. Αν το άρµεγµα, η επεξεργασία και η συσκευασία του

γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτο-
κοµικά προϊόντα έχουν γίνει στην ίδια χώρα, η ένδειξη
προέλευσης στο τελικό προϊόν µπορεί να αποδοθεί ενι-
αία ως «Προέλευση: Όνοµα χώρας».

3. Αν το άρµεγµα, η επεξεργασία και η συσκευασία του
γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτο-
κοµικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερα κράτη-µέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο
τελικό προϊόν µπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευ-
ση Ε.Ε.». 

4. Αν το άρµεγµα, η επεξεργασία και η συσκευασία του
γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτο-
κοµικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερες χώρες ε-
κτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο
τελικό προϊόν µπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευ-
ση εκτός Ε.Ε.».

5. Η αναγραφή των ενδείξεων των παραγράφων 1, 2, 3
και 4 γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού
(ΕΕ) 1169/2011 και µε τρόπο ανεξίτηλο, τόσο για τα προ-
συσκευασµένα όσο και για τα µη προσυσκευασµένα τε-
λικά προϊόντα στα σηµεία λιανικής πώλησης. 

Άρθρο 6
Έλεγχος - Κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων για τη συµµόρφωση
στις διατάξεις του άρθρου 5 διενεργούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 175180/2011 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής

2



Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(Β΄ 1721), της υπ’ αριθµ. 1678/111284/2015 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Β΄ 2257) και της υπ’ αριθµ. 15523/2006 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1187). 

2. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5 επι-
βάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σηµείο 14
του τοµέα τροφίµων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 23 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32). 

Άρθρο 7
Ρήτρα αµοιβαίας αναγνώρισης

Τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτηµα
ΙΙ, τα οποία νοµίµως παράγονται ή αποτελούν αντικείµε-
νο εµπορίας σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή σε τρίτη χώρα, δεν υπάγονται στις διατάξεις
των άρθρων 5 και 6.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
µων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των
διατάξεων των άρθρων 5 και 6 και πριν από την παρέλευ-
ση χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος υποβάλλει προτάσεις στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφο-
ρούν τον τρόπο αναγραφής των ενδείξεων του άρθρου
5. 

Άρθρο 9
Υποχρεωτική επισήµανση καταγωγής - 

προέλευσης στο κρέας 

Οι επιχειρήσεις, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστή-
µατα λιανικής πώλησης που έχουν τµήµα κρεοπωλείου,
οι οποίες απασχολούνται µε τη λιανική πώληση προσυ-
σκευασµένου ή µη νωπού κρέατος, διατηρηµένου µε α-
πλή ψύξη και κατεψυγµένου κρέατος βοοειδών, χοιροει-
δών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιµά,
σπλάχνων και λοιπών βρώσιµων µερών του κρέατος, πέ-
ραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά µε την επι-
σήµανση καταγωγής – προέλευσης στο κρέας, όπως αυ-
τές κάθε φορά προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική
νοµοθεσία, υποχρεούνται να:
α) Αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής

ή τις χώρες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νο-
είται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής
νοείται η χώρα σφαγής,  στα παραστατικά που εκδίδο-
νται από το φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό που
χρησιµοποιούν, όπως ταµειακές µηχανές, φορολογικοί
εκτυπωτές, Αυτόνοµη Δηµοσιονοµική Μονάδα Επεξερ-
γασίας - ΑΔΗΜΕ, Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη
Σήµανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΔΣ, ολογράφως ή µε συντο-
µογραφία, καθώς και το βάρος των πωλούµενων ποσο-
τήτων. Ο όρος «καταγωγή» χρησιµοποιείται µόνο για το
κρέας που λαµβάνεται από ζώα τα οποία έχουν γεννη-

θεί, εκτραφεί και σφαγεί και, ως εκ τούτου, παραχθεί εξ
ολοκλήρου, σε ένα µόνο κράτος - µέλος ή τρίτη χώρα.
Στην ειδική περίπτωση του κρέατος βοοειδών «ελληνι-
κής εκτροφής άνω των 5 µηνών» µπορεί να αναγραφεί
αντί των χωρών εκτροφής η ένδειξη «ελληνικής εκτρο-
φής άνω των 5 µηνών».
β) Θέτουν υπόψη των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών τη

µηνιαία εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Ζ» ειδών κατά πε-
ρίπτωση από το φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό που
χρησιµοποιούν, καθώς και την εκτύπωση δελτίου αναφο-
ράς «Χ» ειδών κατά περίπτωση. Η εκτύπωση της αναφο-
ράς «Ζ» ειδών πριν από το τέλος του µήνα επιτρέπεται
εφόσον η επιχείρηση προβεί προηγουµένως σε εκτύπω-
ση των προ του µηδενισµού κινήσεων που δεν αποτυπώ-
νονται σε προηγούµενη εκτύπωση (έκδοση δελτίου ανα-
φοράς ειδών «Χ» από την έκδοση του προηγούµενου
δελτίου αναφοράς «Z»).

γ) Προγραµµατίσουν, στην περίπτωση ταµειακών µη-
χανών, τα είδη στην ταµειακή µηχανή και ο χειριστής να
εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος κάθε πωλού-
µενου προϊόντος. Αν η εν λόγω ταµειακή µηχανή δεν α-
ναγνωρίζει ζυγιζόµενα είδη, ο χειριστής υποχρεούται να
εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος για το κάθε
πωλούµενο είδος στον αντίστοιχο κωδικό είδους. Σε ό-
σες επιχειρήσεις υπάρχει εφαρµογή εµπορικής διαχείρι-
σης που καθοδηγεί το φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανι-
σµό, οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές µπορεί να αναζητούν
πληροφορίες κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου
από αυτή.
δ) Διατηρούν για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία πώ-

λησης του κρέατος τη µηνιαία εκτύπωση αναφοράς «Ζ»
ειδών που προκύπτει από το φορολογικό ηλεκτρονικό
µηχανισµό που χρησιµοποιούν. Για την τήρηση των υπο-
χρεώσεων του παρόντος άρθρου πραγµατοποιούνται οι
έλεγχοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ)
882/2004, (ΕΕ) 931/2011 και (ΕΕ) 1337/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 420/1970 

1. Το άρθρο 35 του ν.δ. 420/1970 (Α ΄27) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Η εκµετάλλευση των ιχθυοτρόφων υδάτων (δηµο-
σίων φυσικών ιχθυοτροφείων, ιχθυοτρόφων λιµνών, θα-
λάσσιων παραλιακών χώρων και ποταµών) γίνεται µε τις
διατάξεις του παρόντος Τµήµατος (Άρθρα 35 έως 64), µε
σκοπό τη βιώσιµη και αειφόρο αλιευτική εκµετάλλευση
και την καλύτερη αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων,
µε γνώµονα τη διασφάλιση της οικολογικής τους ισορ-
ροπίας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2. Η εκµίσθωση των ιχθυοτρόφων υδάτων διενεργεί-
ται:
α) Με εκµίσθωση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του

Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Τµήµατος (Άρθρα 50 έως
59) και του Κεφαλαίου Β' ('Αρθρα 45 και 46),  σε αλιευτι-
κούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν και τηρούν τις
προϋποθέσεις του ν. 4384/2016.
β) Με εκµίσθωση µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (Άρθρα 38 έως 49).
γ) Με απευθείας εκµετάλλευση από το Δηµόσιο σύµ-
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φωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (Άρθρα 60 έως
61).

δ) και µε τις ειδικές περιπτώσεις των διατάξεων του
Κεφαλαίου Ε΄ (Άρθρα 62 έως 64).

3. Για την εκµίσθωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:
i. Ο διενεργών τη µίσθωση καταρτίζει ξεχωριστά λί-

στες των ενδιαφεροµένων για κάθε µία από τις περιπτώ-
σεις α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2. 

ii. Ο διενεργών τη µίσθωση επιλέγει τον µισθωτή αρχί-
ζοντας από τη λίστα α΄ και όταν αυτή εξαντληθεί συνε-
χίζει µε τους υποψηφίους της β΄ και όταν αυτή εξαντλη-
θεί µε τους υποψηφίους της λίστας δ΄. 

iii. Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η ως άνω δια-
δικασία, για το σύνολο των ανωτέρω υποψηφίων, η εκµε-
τάλλευση των ιχθυοτρόφων υδάτων της παραγράφου 1
γίνεται σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄. 

4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών κατά το
άρθρο 186 του ν. 3852/2010, καθώς και οι οργανισµοί το-
πικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους έχει γίνει παραχώ-
ρηση κατά χρήση λιµνοθαλάσσιων εκτάσεων κυριότητας
Δηµοσίου, µπορούν να τις εκµισθώνουν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Τµήµατος Β΄ (Άρθρα 35 έως 64).

5. Στα,  κατά την παράγραφο 1, µισθωµένα ιχθυοτρό-
φα ύδατα δύναται να παρέχονται υπηρεσίες «αλιευτικού
τουρισµού», κατά τα οριζόµενα στο ν. 4070/2012 (Α΄82)
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του
ν. 4179/2013 (Α΄175) και ισχύει, και δράσεις οικοτεχνίας
σύµφωνα µε το ν. 4235/2014 (Α΄32).

6. Οι υπηρεσίες αλιείας της οικείας Περιφέρειας, ανε-
ξαρτήτως του φορέα που διενεργεί τη µίσθωση και για
το σύνολο των µισθώσεων µε τις διαδικασίες του άρ-
θρου 35, συντάσσουν, εντός έξι (6) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας διάταξης, έκθεση αξιολόγησης
του µισθίου, η οποία θα ανανεώνεται κάθε τρία (3) χρό-
νια. Στις εκθέσεις αυτές τεκµηριώνεται το µέσο και το ε-
λάχιστο εκτιµώµενο επίπεδο ποσότητας και αξίας παρα-
γωγής, ο ελάχιστος αριθµός των θέσεων εργασίας και
προσδιορίζονται οι αναγκαίες παρεµβάσεις τόσο της
βελτίωσης των δηµοσίων υποδοµών όσο και της περι-
βαλλοντικής προστασίας ή/και αποκατάστασης του µι-
σθίου, σύµφωνα µε τις προτάσεις του φορέα διαχείρισης
στις προστατευόµενες περιοχές και όπου αυτός υφίστα-
ται.
Στην τεκµηρίωση λαµβάνεται υπόψη η έκταση του µι-

σθωµένου χώρου, τα συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων
ετών εκµετάλλευσης, τα αποτελέσµατα της εκµετάλ-
λευσης άλλων οµοειδών µισθίων της Περιφέρειας, οι ε-
πιπτώσεις από έκτακτες συνθήκες. Τα δεδοµένα της έκ-
θεσης αυτής, σε συνδυασµό µε αυτά των ετήσιων εκθέ-
σεων του άρθρου 53 του παρόντος, λαµβάνονται υπόψη,
κατά τη διαδικασία των µισθώσεων και των όρων που τί-
θενται σε αυτές, σύµφωνα µε το άρθρο 35, καθώς και
στην εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 45 του παρό-
ντος.

7. Οι υπηρεσίες Αλιείας που έχουν την αρµοδιότητα
διαχείρισης των δηµόσιων ιχθυοτροφείων, εντός έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης,
µπορούν να προβούν σε διαδικασία µίσθωσης των δηµό-
σιων ιχθυοτροφείων που βρίσκονται εκτός εκµετάλλευ-
σης.

8. Το σύνολο των υφιστάµενων, µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος, εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδοµών
των Δηµόσιων Ιχθυοτροφείων, που είναι απαραίτητα για
την ιχθυοτροφική τους εκµετάλλευση, και ανεγέρθηκαν

από το ελληνικό Δηµόσιο, ή τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι ανεγέρθηκαν νόµιµα, κα-
τόπιν έκδοσης για το σκοπό αυτόν διαπιστωτικής πράξης
της αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας. Η Πολεοδοµική
Υπηρεσία εκδίδει την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη µε
την υποβολή σε αυτήν τεχνικής έκθεσης, µε δαπάνες
του µισθωτή, συνοδευόµενης από τοπογραφική αποτύ-
πωση των προς τη νοµιµοποίηση εγκαταστάσεων. Προϋ-
πόθεση για την έκδοση της σχετικής πράξης είναι η σύµ-
φωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, καθώς
και, σε περίπτωση που οι υποδοµές αυτές βρίσκονται ε-
ντός Εθνικών Πάρκων, η σύµφωνη γνώµη του Φορέα
Διαχείρισης.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.δ. 420/1970 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Στην εκµίσθωση µέσω δηµοπρασίας των προηγού-
µενων παραγράφων ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Συγκροτούνται δυο λίστες από τον διενεργούντα τη

µίσθωση. Η πρώτη αποτελείται από τους ενδιαφερόµε-
νους αλιευτικούς συνεταιρισµούς και η δεύτερη από εν-
διαφερόµενους ιδιώτες.
β. Ο διενεργών τη δηµοπρασία, επιλέγει από την πρώ-

τη λίστα τον πλειοδότη και εφόσον εξαντληθούν οι εν-
διαφερόµενοι από την πρώτη λίστα προχωρεί στην επι-
λογή πλειοδότη από τη δεύτερη λίστα.»

3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.δ. 420/1970
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για τις διαδικασίες µίσθωσης του Κεφαλαίου Β΄
του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται και τα άρθρα 53
και 54.»

4. Το άρθρο 45 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι συµβατικές δόσεις των µισθωµάτων των δηµοσίων
ιχθυοτροφείων, θυννείων, λιµνών, ποταµών, αυξοµειώνο-
νται σε ποσοστό που αντιστοιχεί στη µεταβολή της α-
ξίας της παραγωγής εάν αυτή παρουσιάζει αύξηση ή µεί-
ωση τουλάχιστον κατά είκοσι τοι εκατό (20%), συγκριτι-
κά µε την υπολογιζόµενη αξία συνολικής παραγωγής
του συγκεκριµένου αλιευτικού έτους, µε βάση τις τιµές
χονδρικής πώλησης, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί
στο «Πρακτικό Καταχώρησης Μέσων Τιµών Χονδρικής
Πώλησης», που υπογράφεται µαζί µε τη σύµβαση µίσθω-
σης και δύναται να επικαιροποιείται ανά έτος.»

5. Το άρθρο 46 του ν.δ. 420/1970 (Α ΄27) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Η στο άρθρο 45 αυξοµείωση των µισθωµάτων γίνεται
µε απόφαση του διενεργούντα την εκµίσθωση, µετά από
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφέ-
ρειας και εφαρµόζεται στο χρονικό διάστηµα που γίνεται
από τη σύµβαση απαιτητή η επόµενη δόση του µισθώµα-
τος ή, αν αφορά την τελευταία δόση, η εφαρµογή γίνε-
ται µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Σε περίπτωση που δια-
πιστωθεί εσκεµµένη µείωση της τιµής των αλιευµάτων ο
µισθωτής υπόκεινται στις κυρώσεις της κείµενης νοµο-
θεσίας.»

6. Το άρθρο 48 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητι-
κή επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,
από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης σε περίπτωση δηµοπρασίας ι-
σούται µε το ποσό του ετησίου µισθώµατος και αναπρο-
σαρµόζεται αναλόγως.»    

7. Το άρθρο 50 του ν.δ. 420/1970 (Α ΄27) «Αλιευτικός
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Κώδικας», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ΟΤΑ δύνανται να εκµισθώνουν τα ιχθυοτρόφα ύ-

δατα χωρίς δηµοπρασία, σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς
της διοικητικής τους περιφέρειας, µε απευθείας ανάθε-
ση. 

2. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης είναι πέντε (5) έ-
τη.

3. Η µίσθωση µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι δέκα (10)
έτη, εφόσον ο µισθωτής έχει εντάξει το µίσθιο σε συγ-
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. Η αναµίσθωση στον ίδιο
Αλιευτικό Συνεταιρισµό µπορεί να επαναλαµβάνεται, ε-
φόσον καλύπτονται οι όροι της παραγράφου 4 του παρό-
ντος άρθρου και αυτός πληροί τις προϋποθέσεις του
ν. 4384/2016. Μετά τη, µε οποιονδήποτε τρόπο, λύση
της µίσθωσης, οι ΟΤΑ µπορούν εκ νέου να µισθώσουν τα
ιχθυοτρόφα ύδατα σύµφωνα µε το άρθρο 35 του παρό-
ντος.

4. Η αναµίσθωση σε αλιευτικό συνεταιρισµό έχει χρο-
νική διάρκεια δέκα (10) έτη και γίνεται εφόσον ο µισθω-
τής αλιευτικός συνεταιρισµός διατηρεί επιτυχηµένη εκ-
µετάλλευση. Ως επιτυχηµένη εκµετάλλευση ορίζεται η
επίτευξη των στόχων της µίσθωσης, όπως προσδιορίζο-
νται στις εκθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 και
διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης µε τη δια-
δικασία του άρθρου 53 του παρόντος.
Η αίτηση αναµίσθωσης υποβάλλεται από τον ενδιαφε-

ρόµενο µισθωτή τουλάχιστον, τέσσερις (4) µήνες πριν τη
λήξη της µίσθωσης και όχι προ του τελευταίου έτους της
και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση τεκµηρίωσης της ε-
πιτυχίας της εκµετάλλευσης.
Οι χρονικοί περιορισµοί που τίθενται στο παρόν άρθρο

δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που απαιτείται αναµί-
σθωση για ένταξη σε επενδυτικά προγράµµατα, διατη-
ρούµενων των προϋποθέσεων διαπίστωσης της επιτυχη-
µένης εκµετάλλευσης που τίθενται στο παρόν.»

8. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 51 του ν.δ.
420/1970, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το ετήσιο µίσθωµα για την εκµίσθωση δηµόσιων ι-
χθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς µε
τη διαδικασία της απευθείας µίσθωσης συνίσταται σε πο-
σοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των αλιευµά-
των του µισθωµένου ιχθυοτρόφου ύδατος που αλιεύο-
νται από τον µισθωτή αλιευτικό συνεταιρισµό. Η αξία της
παραγωγής του µισθίου που διατίθεται δωρεάν µε ελεύ-
θερη βούληση και ευθύνη του µισθωτή και σε συνεννόη-
ση µε τον εκµισθωτή σε ευαγή ιδρύµατα ή σε δράσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης δεν υπόκειται σε φορολόγηση
ή σε αποδόσεις υπέρ του εκµισθωτή και του µισθίου που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Το µίσθωµα αποδίδεται
σε δύο (2) εξαµηνιαίες δόσεις στον κωδικό εσόδων 2222
«µισθώµατα Ιχθυοτροφείων». Η πρώτη δόση καταβάλλε-
ται εντός του Οκτωβρίου και η δεύτερη εντός του Μαρτί-
ου, για κάθε ιχθυοτροφικό έτος της µίσθωσης.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των συµβά-

σεων τις οποίες υποχρεούνται να προσκοµίσει ο µισθω-
τής σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, αντιστοιχούν σε
χρηµατικό ποσόν ίσο µε το 20% της ελάχιστης αξίας του
µισθώµατος που προκύπτει από την έκθεση της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 35 του παρόντος. Οι υφιστάµενες
ανωτέρω εγγυήσεις κατά την υπογραφή της παρούσας
προσαρµόζονται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση έκπτω-
σης µισθωτή ή λήξης της σύµβασης µίσθωσης, αν υπάρ-
χουν χρέη από µισθώµατα, η εγγυητική επιστολή καταπί-
πτει υπέρ του Δηµοσίου. Οφειλόµενα ποσά τα οποία υ-

περβαίνουν το ποσό της εγγυητικής επιστολής βεβαιώ-
νονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εί-
σπραξης Δηµοσίων Εσόδων.

2. Σε ιχθυοτρόφα ύδατα, όπου επιτρέπεται η δραστη-
ριότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών αλιέων, αυτοί α-
ποδίδουν στον µισθωτή, ανεξαρτήτως του τρόπου µί-
σθωσης, ως δικαίωµα αλιείας το δέκα τοις εκατό (10%)
της αλιευόµενης αξίας της καθηµερινής αλιευτικής πα-
ραγωγής τους. Αν ο µισθωτής είναι αλιευτικός συνεται-
ρισµός από αυτό το «δικαίωµα αλιείας» αποδίδει το δέκα
τοις εκατό (10%).

3. Στις συµβάσεις µίσθωσης ορίζεται ελάχιστο µίσθω-
µα όπως προκύπτει από την εκτιµώµενη κατώτατη ποσό-
τητα αλιευµάτων και αξία αυτής, καθώς και ελάχιστος α-
ριθµός απασχολούµενων, σύµφωνα µε την τεκµηρίωση
της έκθεσης της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του πα-
ρόντος. Το ελάχιστο εκτιµώµενο µίσθωµα µπορεί να α-
ναθεωρείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 35 του παρόντος µετά από τεκµηριω-
µένη εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 53 του παρό-
ντος, εφόσον πιστοποιηθεί ότι συνέτρεξαν κλιµατολογι-
κές ή περιβαλλοντικές κρίσεις µεγάλης κλίµακας και ε-
ξαιτίας αυτών η παραγωγή µειώθηκε πέραν της ελαχί-
στης.»

9. Το άρθρο 53 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου Μισθωµένων Ιχθυο-
τρόφων Υδάτων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειάρχη και
απαρτίζεται από έναν ιχθυολόγο της υπηρεσίας Αλιείας
της Περιφέρειας, από έναν ιχθυολόγο της υπηρεσίας Α-
λιείας της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόε-
δρο της Επιτροπής και έναν Οικονοµικό Υπάλληλο της
Περιφέρειας, µε τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση
που δεν υφίστανται οι σχετικές ειδικότητες, ορίζεται ως
µέλος της επιτροπής υπάλληλος παρεµφερούς ειδικότη-
τας.
Στα ιχθυοτρόφα ύδατα που ανήκουν κατά κυριότητα

στο Δηµόσιο και βρίσκονται σε καθεστώς µίσθωσης, ανε-
ξαρτήτως του φορέα του διενεργούντα τη µίσθωση, διε-
ξάγεται έλεγχος κάθε αλιευτικό έτος, που λήγει την τε-
λευταία ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου, για τα αποτελέ-
σµατα της εκµετάλλευσής τους, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τις εκτιµήσεις της έκθεσης αξιολόγησης της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 35 του παρόντος. Ο έλεγχος διενερ-
γείται από την Επιτροπή Ελέγχου Μισθωµένων Ιχθυο-
τρόφων Υδάτων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται το αργότερο έως το τέ-

λος Μαΐου του τρέχοντος έτους στο φορέα που διενερ-
γεί τη µίσθωση, στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κοινοποι-
είται στον µισθωτή και αναρτάται κατά τα οριζόµενα στο
ν. 3861/2010.»

10. Το άρθρο 54 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι δαπάνες εκµετάλλευσης και συντήρησης του ι-
χθυοτροφείου βαρύνουν τον µισθωτή. Τα έως την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας διάταξης κατατεθειµένα ή οφει-
λόµενα ποσά στο λογαριασµό βελτιωτικών έργων, µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν έως την εξάντλησή τους ως ί-
δια συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα του µισθωτή
αποκλειστικά για την κατασκευή µόνιµων έργων και εξο-
πλισµού κυριότητας του Δηµοσίου, καθώς και για την
πληρωµή έργων αποκατάστασης του ιχθυοτροφείου, ύ-
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στερα από ακραία καιρικά και περιβαλλοντικά φαινόµε-
να.»

11. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νό-
µου, οι υφιστάµενες συµβάσεις µίσθωσης µεταξύ ΟΤΑ
και αλιευτικών συνεταιρισµών, τροποποιούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011 

1. Όπου στο ν. 3955/2011 αναφέρεται η Διεύθυνση Α-
γροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, νοείται εφεξής η Δι-
εύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3955/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4235/2014 (Α΄32), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«β) Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης
δήλωσης γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄
125).»

Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2637/1998 

Oι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του
ν. 2637/1998 (Α΄200), όπως το άρθρο αυτό έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2732/1999
(Α΄154), αντικαθίστανται ως εξής:

«1.Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι εννεαµελές (9) και α-
ποτελείται από: 
α) τον Πρόεδρο, 
β) δύο (2) Αντιπροέδρους, 
γ) έναν (1) Γενικό Διευθυντή,
οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίµων µεταξύ επιστηµόνων, µε γνώσεις
ή εµπειρία στο αντικείµενο,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών

που προτείνεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον
Υπουργό Οικονοµικών,

ε) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων που επιλέγονται µαζί µε τους α-
ναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων,
στ) έναν εκπρόσωπο (1) του Γεωτεχνικού Επιµελητηρί-

ου Ελλάδας, που προτείνεται, µαζί µε τον αναπληρωτή
του, από το φορέα αυτόν, 
ζ)έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στον

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή
του, από τη γενική συνέλευση των εργαζοµένων.

2. Τα µέλη του Δ.Σ. ορίζονται µε τριετή θητεία, η οποία
µπορεί να ανανεώνεται για άλλη µία τριετία.

3. Τα µέλη του Δ.Σ. µε τους αναπληρωτές τους ορίζο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 
Αν οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παρα-

γράφου 1 δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους µέσα
στην προθεσµία που τάσσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων µε έγγραφό του, το Δ.Σ. συγκρο-
τείται νοµίµως και λειτουργεί χωρίς τη συµµετοχή των

εκπροσώπων των φορέων αυτών.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον

πέντε (5) από τα µέλη του, στα οποία συµπεριλαµβάνε-
ται ο πρόεδρος ή ένας (1) από τους αντιπροέδρους.
Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του προέ-

δρου του, τακτικά, µια φορά τον µήνα και, εκτάκτως, ό-
ταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητη-
θεί εγγράφως τουλάχιστον από πέντε (5) µέλη του
Δ.Σ..»

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 27 του
ν. 4384/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Οργανισµός Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξο-
πλισµών (ΟΔΙΑΓΕ) του άρθρου 41 διαθέτει το υπόλοιπο
του ενεργητικού που αποµένει σε άλλον ΑΣ ή για την υ-
ποστήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην ανά-
πτυξη της αγροτικής οικονοµίας.» 

2. Μετά το άρθρο 31 του ν. 4384/2016 προστίθεται άρ-
θρο 31α ως εξής:

«Άρθρο 31α
Οµοσπονδίες και Συνοµοσπονδία 

Αγροτικών Συνεταιρισµών

1. Αγροτικοί Συνεταιρισµοί που αποτελούν τουλάχι-
στον ποσοστό 51% του συνολικού αριθµού των Αγροτι-
κών Συνεταιρισµών που έχουν την έδρα τους στην ίδια
Περιφέρεια και είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρ-
θρου 19 µπορούν να συνιστούν Οµοσπονδία Αγροτικών
Συνεταιρισµών, (Ο.Α.Σ.). Σε µία Ο.Α.Σ. µπορεί να συµµε-
τέχουν και ΚΑΣ του άρθρου 31, που έχουν την έδρα της
στην ίδια Περιφέρεια.

2. Η Ο.Α.Σ. εκπροσωπεί τα µέλη της ενώπιον κάθε Αρ-
χής και µεριµνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισµών,
την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών και
την προώθηση των συνεταιριστικών αρχών και της συνε-
ταιριστικής εκπαίδευσης σε συνεργασία µε το Ταµείο Α-
γροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 39.

3. Η γενική συνέλευση της Ο.Α.Σ. συγκροτείται από
τους αντιπροσώπους των µελών της, που εκλέγονται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα καταστατικά των ο-
µοσπονδιών τους. 

4. Οµοσπονδίες Αγροτικών Συνεταιρισµών που αποτε-
λούν τουλάχιστον ποσοστό 51% του συνολικού αριθµού
των Ο.Α.Σ. µπορούν να συνιστούν την Συνοµοσπονδία Α-
γροτικών Συνεταιρισµών Ελλάδας, (Σ.Α.Σ.Ε.), η οποία α-
ποτελεί το ανώτατο όργανο επαγγελµατικής εκπροσώ-
πησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ του άρθρου 31. Στην Σ.Α.Σ.Ε.
µπορεί να συµµετέχουν και ΚΕΑΣ.

5. Η Σ.Α.Σ.Ε εκπροσωπεί τα µέλη της στο εσωτερικό
και το εξωτερικό και φροντίζει για την τήρηση των διε-
θνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα µέλη της.
Ασκεί κάθε δραστηριότητα για την προαγωγή των συµ-
φερόντων των µελών της, διαδίδει µε κάθε πρόσφορο
µέσο την ιδέα του συνεργατισµού και παρέχει κάθε βοή-
θεια στα µέλη της για την επίτευξη των σκοπών και των
δραστηριοτήτων της. 

6. Η γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε συγκροτείται από
τους αντιπροσώπους των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ, οι οποίοι ε-
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κλέγονται σύµφωνα µε το καταστατικό της Σ.Α.Σ.Ε.. 
7. Τα καταστατικά των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. εγκρίνο-

νται από τα Ειρηνοδικεία της έδρας τους. Οι ανωτέρω
οργανώσεις καταθέτουν στην αρµόδια αρχή του άρθρου
18 το εγκεκριµένο καταστατικό τους. Τα καταστατικά
των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. καθορίζουν τα θέµατα που
διέπουν τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη του επόµενου
εδαφίου. Θέµατα σχετικά µε της αρχαιρεσίες, τη σύ-
γκληση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της γενικής
συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου των Ο.Α.Σ.
και της Σ.Α.Σ.Ε., διέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου περί ΑΣ. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν
εµπορικές δραστηριότητες.»

3.α) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του άρ-
θρου 33 του ν. 4384/2016 (Α΄78) και του άρθρου 6 του
ν. 4015/2011 (Α΄ 210) που είναι εγγεγραµµένες στο Μη-
τρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016, µπορούν να µετα-
τρέπονται σε αγροτικούς συνεταιρισµούς (ΑΣ) του
ν. 4384/2016 µε συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών µετόχων τους. Όσες ΑΕΣ δεν έχουν εφαρµόσει τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4384/2016 κατά την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης λύονται αυτοδικαί-
ως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά
από εισήγηση της αρµόδιας αρχής του άρθρου 18 του
ν. 4384/2016, διαπιστώνεται η λύση. Με την ίδια απόφα-
ση ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε το διορι-
σµό εκκαθαριστών και τη διαδικασία της εκκαθάρισης
των ΑΕΣ, των οποίων διαπιστώνεται η λύση. Η διάταξη
αφορά στις ΑΕΣ που έχουν προέλθει από τη µετατροπή
τους από ΕΑΣ.
β) Για τη µετατροπή των Αγροτικών Εταιρικών Συµπρά-

ξεων σε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς απαιτείται απόφα-
ση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της ΑΕΣ και α-
πόφαση των ΑΣ µετόχων της, που λαµβάνονται σύµφω-
να µε την αυξηµένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 13 και την αυξηµένη πλειοψηφία της παρ. 2 του άρ-
θρου 14 του ν. 4384/2016 αντίστοιχα. Η γενική συνέλευ-
ση της ΑΕΣ εγκρίνει το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης -
µετατροπής, το οποίο συντάσσεται από τα Διοικητικά
Συµβούλια όλων των συγχωνευόµενων ΑΣ µετόχων της,
καθώς και από το διοικητικό συµβούλιο της µετατρεπό-
µενης ΑΕΣ και περιλαµβάνει τους όρους της συγχώνευ-
σης και την αξία της µερίδας του νέου ΑΣ. 
γ) Το καταστατικό του ΑΣ που προέρχεται από τη µε-

τατροπή συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4384/2016 περί ΑΣ. Οι συνεταιρικές µερίδες θα είναι ί-
σης αξίας µε την αξία των µετοχών που κατείχε ο κάθε
ΑΣ που συγχωνεύεται πριν την µετατροπή-συγχώνευση.
Μέλη του νέου ΑΣ είναι τα φυσικά πρόσωπα µέλη των
ΑΣ που συγχωνεύονται. 
δ) Από την καταχώριση του καταστατικού του ΑΣ που

προέρχεται από τη µετατροπή στο βιβλίο αγροτικών συ-
νεταιρισµών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της έδρας
του ΑΣ, συντελείται η µετατροπή και ο ΑΣ υπεισέρχεται
σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΑΕΣ που
µετατράπηκε και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες της χωρίς
τη διακοπή τους.
ε) Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τη διαδικασία της µετα-

τροπής εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρ-
θρου 24 και της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4384/2016. 

στ) ΑΣ που είναι µέτοχοι των ΑΕΣ που µετατρέπονται
και δεν επιθυµούν τη συγχώνευση – µετατροπή, µπο-
ρούν να αποχωρήσουν λαµβάνοντας την αξία των µετο-
χών που κατέχουν στην ΑΕΣ που µετατρέπεται. ΑΕΣ που
είναι µέτοχος ΑΕΣ που αποφάσισε να µετατραπεί σε ΑΣ,
αποχωρεί λαµβάνοντας την αξία των µετοχών που κατέ-
χει στην ΑΕΣ που µετατρέπεται.

4. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4384/2016,
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ο ΟΔΙΑΓΕ χρηµατο-
δοτείται για την έναρξη λειτουργίας του από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό µε το ποσό των εκατόν ογδόντα χι-
λιάδων (180.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό της χρηµατο-
δότησης επιστρέφεται ατόκως στον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό σταδιακά, εντός επτά (7) ετών από την καταβολή
του.»

5. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγρά-
φους 2 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016, παρατεί-
νονται έως τις 31 Δεκεµβρίου 2017.

6. Οι ΚΕΣΕ και οι ΚΑΣΟ που δεν µετατράπηκαν σε ΑΣ,
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 49
του ν. 4384/2016, καθώς και οι ΕΑΣ του ν. 2810/2000
(Α΄61) που δεν µετατράπηκαν σε ΑΣ ή ΑΕΣ σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), λύνονται και τί-
θενται σε εκκαθάριση µε απόφαση του Ειρηνοδικείου
της έδρας τους, που δικάζει κατά τη διαδικασία της ε-
κουσίας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση της αρµόδιας αρ-
χής του άρθρου 18 του ν. 4384/2016 ή οποιουδήποτε έ-
χει έννοµο συµφέρον. 

Άρθρο 14
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες, τα διαδικα-
στικά θέµατα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ώστε
να αποδοθούν στους δικαιούχους οι απαιτήσεις που έ-
χουν δηµιουργηθεί:
α) Για αµοιβές αξιολογητών στο πλαίσιο εφαρµογής

της 26984/19.12.2013 (Β΄ 3255) πρόσκλησης έτους 2014
του Μέτρου 112 και
β) Για αµοιβές Γνωµοδοτικών Επιτροπών και Επιτρο-

πών Παρακολούθησης των µακροχρονίων και λοιπών υ-
ποχρεώσεων, των Μέτρων 2.1 του ΕΠΑΑ και ΑΥ 2000-
2006 και 123Α του «ΠΑΑ 2007-2013», σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην αριθµ. 2/83461/0022/2013 απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (ΥΟΔΔ 22).

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 22 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τον εξοπλισµό αυτό, τα χρονοδιαγράµµατα και τα
διαστήµατα επιθεώρησης καθορίζονται µε την προβλε-
πόµενη, από το άρθρο 38, απόφαση του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012
προστίθεται νέα παράγραφος 2α, ως εξής: 

«2α. Ειδικά για τους Σταθµούς Επιθεώρησης Εξοπλι-
σµού Εφαρµογής Γεωργικών Φαρµάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) που
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε τις διαδικα-
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σίες επιθεώρησης που καθορίζονται µε την υπουργική α-
πόφαση του άρθρου 38 του παρόντος νόµου, επιβάλλε-
ται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως δεκαπέντε χιλιά-
δες (15.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, επιπλέον
των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 10,
ανακαλείται και η εξουσιοδότηση λειτουργίας τους από
την αρµόδια αρχή που την εξέδωσε, κατόπιν εισήγησης
της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών
Πόρων και Λιπασµάτων του ΥπΑΑΤ.»

4. α) Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Όποιος εισάγει, χρησιµοποιεί για επαγγελµατική
χρήση, διακινεί, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω
και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει φυτοπροστατευτι-
κά προϊόντα πέραν της ηµεροµηνίας λήξης που αναγρά-
φεται ή προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τι-
µωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χι-
λιάδες (30.000) ευρώ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
του προηγούµενου εδαφίου δεσµεύονται και καταστρέ-
φονται, µε δαπάνη που βαρύνει αποκλειστικά τον υπεύ-
θυνο για την παράβαση.»
β) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 47 του

ν. 4036/2012 καταργούνται.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4061/2012 προστί-

θεται νέα περίπτωση δ΄, ως εξής: 
«δ) παραχωρητήρια που εκδόθηκαν βάσει διατάξεων

της αγροτικής νοµοθεσίας και κυρωµένα κτηµατολογικά
στοιχεία διανοµών, εφόσον υπάρχουν γεωµετρικά σφάλ-
µατα ή άλλες ανωµαλίες και τα παραχωρούµενα ακίνητα
απεικονίζονται στα σχετικά διαγράµµατα σε διαφορετική
θέση από αυτήν που πραγµατικά βρίσκονται. Τα ανωτέ-
ρω διορθώνονται κατά σχήµα και θέση, εφόσον το εµβα-
δόν του παραχωρούµενου ακινήτου δεν µεταβάλλεται
και δεν θίγονται όµορες ιδιοκτησίες ή παραχωρήσεις.»

6. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22
του ν. 674/1977 προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής: 

«ε. εφόσον τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ανα-
διανεµηθέντων κτηµάτων είχαν ήδη προ της κυρώσεως
του αναδασµού µεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, καταργηθεί ή
επιβαρυνθεί δυνάµει δικαιοπραξίας ή κληρονοµιάς, εφό-
σον αυτό προκύπτει από συµβολαιογραφικό έγγραφο
νοµίµως µεταγεγραµµένο στα βιβλία µεταγραφών ή κα-
ταχωρισµένο στο κτηµατολογικό βιβλίο, προ της κυρώ-
σεως του αναδασµού. Η διόρθωση διενεργείται εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ετών από τη κύρωση
του αναδασµού κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφε-
ροµένου.»

7. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4351/2015 (Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Νέες συγκροτήσεις όλων των συλλογικών οργά-
νων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, πλην των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβου-
λίων. Με τις αποφάσεις συγκρότησης καθορίζονται ιδίως
οι ιδιότητες και ο αριθµός των µελών των συλλογικών
οργάνων και επικαιροποιούνται οι οργανικές µονάδες
σύµφωνα µε τον οργανισµό του Υπουργείου. Όλες οι α-
ποφάσεις ορισµού µελών των συλλογικών οργάνων εξα-
κολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των αντίστοι-
χων αποφάσεων µε τη νέα συγκρότηση.» 

8. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 1790/1988 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Δ.Σ. είναι επταµελές και απαρτίζεται από τα πα-
ρακάτω µέλη:»
β) Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του

ν. 1790/1988 (Α΄134) καταργείται.
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1790/1988 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Αν οι φορείς των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ και η΄ της

παραγράφου 1 δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
δ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του

ν. 1790/1988 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του

προέδρου τακτικά δύο φορές το µήνα και έκτακτα όποτε
το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγρά-
φως τέσσερα από τα µέλη του.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα από τα µέλη του, στα οποία πρέ-
πει να συµπεριλαµβάνεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόε-
δρος. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, απουσιάζει ή κωλύε-
ται, στο Δ.Σ. προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µε-
λών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του προέδρου.»

9. α) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 40/2016 (Α΄ 61),
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η αλιεία µε σκάφος, εντός της περιοχής που καθο-
ρίζεται στο άρθρο 1, επιτρέπεται από τους ελεύθερους
αλιείς της παραγράφου 1 που είναι εφοδιασµένοι µε την
ατοµική άδεια της παραγράφου 3, και µόνο µε επαγγελ-
µατικό αλιευτικό σκάφος κυριότητάς τους, το οποίο είναι
εφοδιασµένο: α) µε άδεια σκάφους εσωτερικών υδάτων
ή αλιευτική άδεια σκάφους παράκτιας αλιείας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του β. δ. 666/1966 (Α΄ 160) και β) και µε
άδεια υπό τον τίτλο «άδεια αλίευσης σκάφους λιµνοθά-
λασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού», στην οποία αναγρά-
φονται ο αριθµός µητρώου αλιευτικών σκαφών (Α-
ΜΑΣ�Λ ή/και ΑΜΑΣ), τα αλιευτικά εργαλεία και οι όροι
χρήσης τους σύµφωνα µε το παρόν διάταγµα. Η άδεια α-
λίευσης σκάφους λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτω-
λικού χορηγείται από την αρµόδια για την έκδοση αδει-
ών αλιείας Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µετά
από την υποβολή σε αυτήν σχετικής αίτησης του ελεύ-
θερου αλιέα της παραγράφου 2 που έχει εφοδιασθεί µε
την Ατοµική Άδεια Ελεύθερου Αλιέα λιµνοθάλασσας Με-
σολογγίου - Αιτωλικού της παραγράφου 3, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγ-
µατος. Στην αίτηση αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστι-
κά στοιχεία του σκάφους και ο αλιευτικός εξοπλισµός
του. Η άδεια αλίευσης σκάφους λιµνοθάλασσας Μεσο-
λογγίου - Αιτωλικού επιδεικνύεται πάντα κατά τη διενέρ-
γεια ελέγχων µαζί µε την άδεια σκάφους εσωτερικών υ-
δάτων ή την αλιευτική άδεια του σκάφους, έχει ισχύ µό-
νο εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1 και
η ισχύς της παύει ή αναστέλλεται αν παύσει ή ανασταλεί
η ισχύς της άδειας σκάφους εσωτερικών υδάτων.»
β) Η παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 40/2016, αντικαθί-

σταται ως εξής:
«9. Ο ελεύθερος αλιέας, µετά την έκδοση της άδειας

αλίευσης σκάφους λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτω-
λικού της παραγράφου 6, υποχρεούται αµελλητί να βά-
ψει το σκάφος µε µπλε χρώµα και να αναγράψει πάνω σε
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αυτό µε ευδιάκριτο τρόπο τον αριθµό µητρώου αλιευτι-
κού σκάφους (ΑΜΑΣ�Λ ή στην περίπτωση επαγγελµατι-
κής άδειας παράκτιας αλιείας την προβλεπόµενη σήµαν-
ση).»
γ) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του

π.δ. 40/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) Με καµάκι µε τη βοήθεια φωτός από την 1η Νοεµ-

βρίου έως την 15η Απριλίου του εποµένου έτους. Κατ’ ε-
ξαίρεση και µόνο στη Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού και στην
περιοχή της Νίδοβας µέχρι και τη θέση των παλαιών
φραγµών Ιχθυοτροφείου Πόρου επιτρέπεται η αλιεία µε
καµάκι µε τη βοήθεια του φωτός καθ’ όλο το έτος.»
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 40/2016 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«2. Η επαγγελµατική αλιεία εντός της περιοχής που

καθορίζεται στο άρθρο 1, µε σκάφη, τα οποία διαθέτουν
ιπποδύναµη µηχανής µικρότερη των 19 KW επιτρέπεται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.»

10. Η προθεσµία η οποία προβλέπεται στην περίπτωση
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4282/2014 (Α΄182),
για την προσαρµογή των µονάδων υδατοκαλλιέργειας,
που αποδεδειγµένα λειτουργούσαν χωρίς άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας για το σύνολο ή µέρος των εγκαταστά-
σεών τους κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόµου,
παρατείνεται κατά δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως
29.8.2018. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.
4282/2014 αναφέρεται η προθεσµία των δύο (2) ετών,
νοείται η προθεσµία που λήγει στις 29.8.2018.

11.α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 17 του
ν. 1474/1984 (Α΄128) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Τα πειθαρχικά συµβούλια απαρτίζονται από πέντε
(5) αιρετά µέλη, ένα από κάθε κλάδο, εκλεγµένα µε ισά-
ριθµα αναπληρωµατικά µέλη από το Συντονιστικό Συµ-
βούλιο κατά την πρώτη, µετά τις εκλογές σύγκλησή του.
Σε περίπτωση έλλειψης τακτικού ή αναπληρωµατικού
µέλους, λόγω θανάτου ή παραίτησής του ή άλλου κωλύ-
µατος, εκλέγεται νέο µέλος σε αντικατάσταση του, κατά
την αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Συντονιστικού
Συµβουλίου.

3. Η θητεία των µελών των πειθαρχικών συµβουλίων
είναι τριετής και παρατείνεται µέχρι τον ορισµό - εκλογή
νέων οργάνων.
Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο

µπορούν να είναι όλα τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης
των Αντιπροσώπων και για το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχι-
κό Συµβούλιο τα µέλη, εκ των Αντιπροσώπων, που έλα-
βαν το πτυχίο τους πριν από δέκα (10) τουλάχιστον χρό-
νια. Από τους υποψηφίους εκλέγονται όσοι συγκεντρώ-
νουν την απόλυτη πλειοψηφία, επί των εγκύρων ψήφων,
σε κάθε κλάδο.»
β) Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 334/1985 (Α΄ 117)

αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκλογή και συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµ-

βουλίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν. 1474/1984. Η υποβολή υποψηφιοτήτων από
τους επιθυµούντες να εκλεγούν γίνεται, µέχρι την έναρ-
ξη της Συνεδρίασης, στον Πρόεδρο του Συντονιστικού
Συµβουλίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος να κάνει τις εκλο-
γές. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκλέγεται ο υποψήφιος
που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία επί των ε-
γκύρων ψήφων του κάθε κλάδου. Αν κατά την πρώτη ψη-
φοφορία δεν εξελέγη, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται

µε υποψήφιους µόνο τους δύο πρώτους πλειοψηφήσα-
ντες. Αναπληρωµατικός εκλέγεται ο κατά σειρά πλειο-
ψηφίας αµέσως επόµενος.»
γ) Η παρ. 1 του άρθρου 3 της 247402/29.7.2003 από-

φασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 1124) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια (Πρωτοβάθµιο και Δευτε-
ροβάθµιο) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απαρτίζονται από πέντε (5) αι-
ρετά µέλη, ένα (1) από κάθε κλάδο, εκλεγµένα µε ισά-
ριθµα αναπληρωµατικά µέλη από το Συντονιστικό Συµ-
βούλιο κατά την πρώτη µετά τις εκλογές σύγκλησή του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ν. 1474/1984 και του άρθρου 17 του π.δ. 334/1985.»

12.α) Δαπάνες κατασκηνώσεων για τα τέκνα των υ-
παλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων κα-
ταβάλλονται από το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
(Φορέας 110) υπό την προϋπόθεση ότι οι κατασκηνώσεις
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δεν
λειτουργούν και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν φιλο-
ξενία για λόγους που δεν οφείλονται στο ίδιο το Υπουρ-
γείο.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζεται το ετήσιο ύψος της αποζηµίω-
σης ανά δικαιούµενο τέκνο, καθώς και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου α΄.

13. Η παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4314/2014 (Α΄265)
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ
και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ορίζονται οι ΕΥΔ ΠΑΑ
και ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, αντίστοιχα, δια των αρµοδίων µονάδων
τους, καθώς και η ΜΟΔ Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ορίζο-
νται και άλλοι δικαιούχοι τεχνικής βοήθειας των ανωτέ-
ρω προγραµµάτων, καθώς και να ρυθµίζονται ειδικότερα
θέµατα που αφορούν στη διαδικασία υλοποίησής τους.»

14.α) Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4061/2012, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση
δ΄, ως εξής:

«δ) Δωρεάν, κατά χρήση, ακίνητα στον Οργανισµό
Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισµών (ΟΔΙΑΓΕ)
προκειµένου να τα αξιοποιήσει για τους σκοπούς ίδρυ-
σης και λειτουργίας του, όπως αυτοί περιγράφονται
στην παρ. 6 του άρθρου 41 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78). Για
την παραχώρηση της χρήσης εισηγείται η Διεύθυνση
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από αίτηση του
ΟΔΙΑΓΕ, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εµ-
βαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτι-
κό σύστηµα αναφοράς και προσδιορίζεται η χρονική
διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης.»
β) Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΔΙΑΓΕ καθορίζονται ο α-

ριθµός των θέσεων που θα καλυφθούν και τα απαιτούµε-
να τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για
την κάλυψη των θέσεων αυτών. Η στελέχωση του Οργα-
νισµού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισµών
(ΟΔΙΑΓΕ) γίνεται µε απόσπαση προσωπικού που υπηρε-
τεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(ΥπΑΑΤ) και στα εποπτευόµενα από το ΥπΑΑΤ νοµικά
πρόσωπα.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διά-
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ταξης νόµου η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί
στο ΥπΑΑΤ και τα νοµικά πρόσωπα του ΥπΑΑΤ χωρίς να
απαιτείται γνώµη διοικητικού ή υπηρεσιακού συµβουλί-
ου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων υπαλλή-
λων. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα
τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται για ίσο διάστηµα
µετά από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του
ΟΔΙΑΓΕ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης, ο υ-
πάλληλος επανέρχεται στην οργανική του θέση χωρίς
άλλη διατύπωση. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώµε-
νων υπαλλήλων θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα
προέλευσης. Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν το
σύνολο των αποδοχών τους, µε τα πάσης φύσεως γενι-
κά ή ειδικά επιδόµατα της οργανικής τους θέσης. Η µι-
σθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων βαρύνει την υ-
πηρεσία προέλευσης. Κατά τον χρόνο της απόσπασης, ο
υπάλληλος παραµένει ασφαλισµένος στον ασφαλιστικό
οργανισµό κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον ο-
ποίο υπαγόταν µέχρι την απόσπαση του. Οι αποσπώµε-
νοι υπάλληλοι µπορούν να τοποθετούνται και σε θέσεις
προϊσταµένων οργανικών µονάδων του ΟΔΙΑΓΕ, λαµβά-
νοντας το αντίστοιχο επίδοµα θέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παραγωγής ή
εµπορίας, κατά περίπτωση, προσαρµόζουν τις συσκευα-
σίες των προσυσκευασµένων προϊόντων και τις επιση-
µάνσεις στα σηµεία λιανικής πώλησης για τα µη προσυ-
σκευασµένα προϊόντα που πωλούνται χύδην στις απαι-
τήσεις του άρθρου 5. 

2. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος oι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούνται µε τη
λιανική πώληση προσυσκευασµένου ή µη νωπού κρέα-
τος, διατηρηµένου µε απλή ψύξη και κατεψυγµένου κρέ-
ατος χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς
και κιµά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιµων µερών του κρέ-
ατος προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του άρθρου 9.

3. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ παρα-
τείνεται µέχρι τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του
άρθρου 19 του ν. 2637/1998, όπως η παράγραφος αυτή
αντικαθίσταται µε το άρθρο 12.

4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ παρατείνε-
ται µέχρι τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως της υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 1790/1988 µε το επταµελές διοικητικό συµβού-
λιο.

Άρθρο 16
Καταργούµενες διατάξεις

Καταργούνται:
α) Η παράγραφος 3 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4

του άρθρου 20 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200).
β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 (Α΄ 151).

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).
δ) Το π.δ. 87/1987 (Α΄49).
ε) Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του

π.δ. 159/2013 (Α΄ 251).
στ) Το σηµείο κηκη΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περί-

πτωσης 3 της παρ. Δ΄ του άρθρου 9 του π.δ. 97/2017 (Α΄
138).

Άρθρο 17
Παραρτήµατα

1. Προσαρτώνται στον παρόντα νόµο Παραρτήµατα I
και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού. 

2. Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ τροποποιούνται µε απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Άρθρο 18
Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταµένων 

στις νέες οργανωτικές δοµές

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, από την έ-
ναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων που εκδί-
δονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 54 του ν. 4178/2013
(Α΄ 174) ή άλλων ειδικών διατάξεων, και σε κάθε περί-
πτωση, µεταβατικά, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή τις διατάξεις ειδι-
κών συστηµάτων επιλογής προϊσταµένων που βρίσκο-
νται σε ισχύ, προϊστάµενοι στις οργανικές µονάδες το-
ποθετούνται, µε απόφαση του αρµόδιου για τοποθέτηση
προϊσταµένων οργάνου, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Επανατοποθετούνται προϊστάµενοι στις οργανικές

µονάδες που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊ-
σταµένου του ίδιου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ι-
σχύος των οικείων Οργανισµών ύστερα από επιλογή
ή/και τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολου-
θούν να υπηρετούν στον οικείο φορέα και ανήκουν στον
κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οι-
κείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκρι-
µένη θέση.
β) Αν οι υπάλληλοι της περίπτωσης α΄ ανά επίπεδο θέ-

σης ευθύνης είναι περισσότεροι από τις οργανικές µονά-
δες του οικείου επιπέδου, όπως προκύπτουν ύστερα από
την ισχύ των νέων οργανικών διατάξεων, τοποθετούνται
προϊστάµενοι ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εκείνοι που
διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
στο επίπεδο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, υπάλληλοι που,
ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄, δεν
τοποθετούνται ως προϊστάµενοι του οικείου επιπέδου,
τοποθετούνται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα ως
προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώτε-
ρου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου
οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές δια-
τάξεις να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέση.
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταµένων στο α-

µέσως κατώτερο επίπεδο, η υποχρεωτική κατά τα ανω-
τέρω τοποθέτηση των υπαλλήλων του προηγούµενου ε-
δαφίου συνεπάγεται τη µη τοποθέτηση, από τους ήδη υ-
πηρετούντες σε θέση ευθύνης του επιπέδου αυτού, εκεί-
νων που διαθέτουν το λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκό-
ντων στο επίπεδο αυτό.
γ) Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για
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τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης του εκάστοτε επιπέ-
δου, σύµφωνα µε τους όρους των περιπτώσεων α΄ και
β΄, προϊστάµενοι τοποθετούνται υπό τους όρους των νέ-
ων οργανικών διατάξεων, υπάλληλοι του οικείου φορέα
που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλο-
γής που τίθενται ανά επίπεδο ευθύνης από το κατά περί-
πτωση εφαρµοστέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων.
Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύµφωνα µε την
περίπτωση αυτή, συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσό-
ντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους,
η γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοι-
κητικές τους ικανότητες. Υπό τους ίδιους αυτούς όρους,
για την πλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης της παρού-
σας περίπτωσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση σε θέση ευ-
θύνης ανώτερου επιπέδου υπαλλήλων που δύνανται να
τοποθετηθούν ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄.

2. Η τοποθέτηση των προϊσταµένων της παραγράφου
1 λήγει αυτοδικαίως µε την επιλογή και τοποθέτηση
προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή τις διατάξεις ειδικών συστηµάτων
επιλογής προϊσταµένων που βρίσκονται σε ισχύ. Αν κε-
νωθούν οι θέσεις που πληρώθηκαν σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1, εφαρµόζονται οι εκάστοτε διατάξεις περί α-
ναπλήρωσης.

3. Υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί, ύστερα από επι-
λογή, σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας που
προκηρύχθηκε εντός της τελευταίας τριετίας, εφόσον η
θητεία τους δεν έχει λήξει, καθώς και υπάλληλοι των ο-
ποίων εκκρεµεί η τοποθέτηση σε θέση προϊσταµένου ορ-
γανικής µονάδας που προκηρύχθηκε εντός της τελευταί-
ας τριετίας, παραµένουν και τοποθετούνται προϊστάµε-
νοι του οικείου επιπέδου ευθύνης µέχρι τη λήξη της θη-
τείας τους, ως ακολούθως:
α) Αν µεσολάβησε αναδιοργάνωση των αρχικώς προ-

κηρυχθεισών θέσεων ευθύνης, οι υπάλληλοι που τοπο-
θετήθηκαν ή επελέγησαν να τοποθετηθούν ως προϊστά-
µενοι των θέσεων αυτών, τοποθετούνται προϊστάµενοι
στη διάδοχη οργανική µονάδα του αντίστοιχου επιπέ-
δου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλ-
ληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις
να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέση.
β) Αν προέκυψαν περισσότερες διάδοχες οργανικές

µονάδες, τοποθετούνται κατ’ επιλογήν τους µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου σε µία εξ αυτών, εφόσον ανή-
κουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται
από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται.
γ) Αν δεν υπάρχουν διάδοχες οργανικές µονάδες, το-

ποθετούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου σε θέ-
ση του αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον
κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οι-
κείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκρι-
µένη θέση.

4. Οι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, οι
οποίες δεν έχουν ακόµη προκηρυχθεί, είτε κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων του ν. 4369/2016 είτε σύµφωνα µε ει-
δικότερες διατάξεις, προκηρύσσονται µέσα σε ένα (1)
µήνα από το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανι-
κών διατάξεων.

5. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας διάταξης ε-
ξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 

Άρθρο 19

Καταβάλλεται στον Ο.Α.Σ.Θ. η χρηµατική διαφορά επί
του κοµίστρου, που προκύπτει µεταξύ του συντελεστή
Φ.Π.Α. όπως ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεως της υπ’ α-
ριθµ. A΄ οικ. 45788/3552/5.8.2014 (Β΄ 2283) κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων, µε την οποία καθορίστηκε το κόµι-
στρο, και του συντελεστή Φ.Π.Α. όπως διαµορφώθηκε
και ισχύει από 20.7.2015 και έπειτα.

Άρθρο 20

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 (Α΄
134) προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Η αναγνώριση των αντίστοιχων µε τις Σχολές Ε-
παγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) δηµόσιων ή ιδιωτικών
σχολών και ιδρυµάτων της χώρας γίνεται µε απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων µετά από εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευ-
σης Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Η δηµόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυµα υ-
ποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του περιεχοµένου των
σπουδών της στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης, η οποία συνοδεύεται από
αναλυτικό πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαί-
δευσης, αντίστοιχο µε εκείνο που προβλέπεται για
τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο προεδρικό διά-
ταγµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σπου-
δαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι βρίσκονται σε
διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει, µετά
την έναρξη ισχύος της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά-
φου Ε.11 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) που αντικατέστησε το δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2000
(Α΄ 111), εκπαίδευση σύµφωνη µε την προβλεπόµενη
για τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, θεωρούνται ότι φοι-
τούν ή έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισµένες σχολές, εφό-
σον η σχολή καταθέσει και τα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών των προηγούµενων ετών και λάβει την ανα-
γνώριση σύµφωνα µε την ανωτέρω  διαδικασία.»

2.α) Η περίπτωση γ΄της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ν. 4036/2012 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Μετά την 26η Νοεµβρίου 2015, η λιανική πώληση
γεωργικών φαρµάκων για επαγγελµατική χρήση γίνεται
εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρό-
σωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς
γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργι-
κών φαρµάκων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 8197/90920
απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής (Β΄ 1883).» 
β) Η περίπτωση ο΄  της παρ. 1 του άρθρου 50 του

ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ο) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι

η χρήση γεωργικών φαρµάκων εγκεκριµένων για επαγ-
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γελµατική χρήση γίνεται µόνο από πρόσωπο, στο οποίο
έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θε-
µάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων,
σύµφωνα µε την υπ’  αριθµ. 8197/90920 απόφαση των Υ-
πουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄
1883).»

3. Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 4.3 της παρ. 4
του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται
η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δει-
κτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της ά-
γριας χλωρίδας, η µε κάθε τρόπο καταστροφή ζώνης µε
φυσική βλάστηση, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η
αµµοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωµάτωση και αποξή-
ρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συ-
στηµάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέρ-
γεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έ-
κτασης του καταφυγίου σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό
σχεδιασµό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητη-
ρίων της άγριας πανίδας και η λειτουργία εκτατικών ι-
χθυοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
Η εκτέλεση λατοµικών και µεταλλευτικών δραστηριο-

τήτων, οδικών έργων και η εγκατάσταση µονάδων υδα-
τοκαλλιέργειας επιτρέπεται κατόπιν περιβαλλοντικής α-
δειοδότησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), όπως ισχύει.»

4. Για την κάλυψη υποχρεώσεων οικονοµικού έτους
2016 που αφορούν το πρόγραµµα περισυλλογής και δια-
χείρισης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, η ισχύς
της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) πα-
ρατείνεται µέχρι 30.6.2018.

5. Το π.δ. 159/2013 (Α΄ 251) τροποποιείται ως εξής:
αα) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.

1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων και των

Αγροτικών Συνεταιρισµών και των Αγροτικών Εταιρικών
Συµπράξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), που απασχολούν
µε υπαλληλική σχέση υπεύθυνο επιστήµονα στο κατά-
στηµα. Αν εταίρος/µέτοχος του νοµικού προσώπου κατέ-
χει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις
περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 5, το νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απασχο-
λεί άλλο πρόσωπο για το σκοπό αυτόν.»
ββ) Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 καταργεί-

ται.
γγ) Η περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

(Α' 75) για την τήρηση των προϋποθέσεων της περίπτω-
σης δ΄ της παραγράφου 1.»
δδ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5

αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Να απασχολούν µε υπαλληλική σχέση στο κατά-

στηµα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, πρόσωπο που κα-
τέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1.»

εε) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«α) Να απασχολούν µε υπαλληλική σχέση πρόσωπο

που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορί-
ζονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 5, το οποίο, µε την αναγγελία έναρξης
λιανικής εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, ορίζεται ως υ-
πεύθυνος επιστήµονας του καταστήµατος. Αν
εταίρος/µέτοχος του νοµικού προσώπου κατέχει τα προ-
σόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτώ-
σεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 5, το
νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο
πρόσωπο για το σκοπό αυτόν.»
στστ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται

ως εξής:
«2. Προκειµένου περί των νοµικών προσώπων του

ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι ανωτέρω προϋποθέσεις των πε-
ριπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 πρέπει να συ-
ντρέχουν και στα κέντρα διανοµής που το ενδιαφερόµε-
νο νοµικό πρόσωπο διαθέτει εκτός της έδρας του και µέ-
σα στα όρια της περιφέρειας που ορίζεται στο καταστα-
τικό του.» 
ζζ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Για την άσκηση χονδρικής εµπορίας γεωργικών

φαρµάκων, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απα-
ραίτητα προσόντα και πληρούν, κατά περίπτωση, τις
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παρα-
γράφου 1 ή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 5 ή τα νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 4 του άρθρου 6, υποβάλλουν απευθεί-
ας ή µέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύ-
θυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικεί-
ας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησής τους, το έντυπο της οποίας καθορίζεται
στην υπ’  αριθµ. 307752/18.11.2010 απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(Β΄ 1865), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.»

ηη) Οι περιπτώσεις α΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 καταργούνται.

6. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50
του  ν. 4384/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Τα άρθρα 1 έως 4 και 6 έως 16, 18, 19 και 19α  του
ν. 4015/2011 (Α΄ 210), όπως ισχύουν, εκτός από την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 14 η οποία καταργείται από την
έναρξη ισχύος της.»

7.α) Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λει-
τουργούν αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων συµµε-
τέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων
και αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε σκοπό την απευθείας
διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτι-
κών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών
βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή/και µεταποιηµένων
βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό
των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.
β) Για τη συµµετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγω-

γοί, πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφω-
να µε τους νόµους 3874/2010 (Α΄ 151) και 2520/1997
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(Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν και να υποβάλουν αί-
τηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργει-
ας/εκτροφής. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεται-
ρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19
του ν. 4384/2016 και να διαθέτουν Αριθµό Μητρώου. Οι
παραγωγοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών βιο-
λογικών προϊόντων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις
οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς
και στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειάς τους. Οι
συνεταιρισµοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών
των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν την έ-
δρα τους οι συνεταιρισµοί, καθώς και στις αγορές παρα-
γωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειάς τους.
Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Πε-
ριφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης µπορούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί και οι
συνεταιρισµοί από όλη τη χώρα.
γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών βιολογι-

κών προϊόντων, συνιστώνται ανά Περιφερειακή Ενότη-
τα, µία Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών
(Ε.Δ.Α.Π.) για τους παραγωγούς και συνεταιρισµούς βιο-
λογικών προϊόντων.
Η Ε.Δ.Α.Π. είναι πενταµελής και συγκροτείται από δύο

εκπροσώπους, των παραγωγών και από έναν εκπρόσω-
πο των συνεταιρισµών, των δήµων και των καταναλω-
τών. Τα µέλη της ορίζονται µε απόφαση του οικείου Πε-
ριφερειάρχη. Κάθε αγορά παραγωγών µπορεί να λει-
τουργεί είτε σε δηµόσιο χώρο του οικείου δήµου ή της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας που καθορίζεται µετά
από αντίστοιχη έγκριση του δήµου ή της Περιφερειακής
Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο µε ευθύνη των αυτοδια-
χειριζόµενων φορέων.
δ) Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, προκειµένου

να συµµετάσχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών
προϊόντων ιδρύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αυ-
τοδιαχειριζόµενο φορέα παραγωγών.
Οι αυτοδιαχειριζόµενοι φορείς παραγωγών των Περι-

φερειακών Ενοτήτων µπορούν να συνιστούν µια αυτο-
διαχειριζόµενη οµοσπονδία συλλόγων βιολογικής γεωρ-
γίας µε περιφέρεια τα όρια της Επικράτειας.
Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενό-

τητα Θεσσαλονίκης ιδρύεται τουλάχιστον ένας αυτοδια-

χειριζόµενος φορέας βιολογικής γεωργίας.
Για τη συµµετοχή των αγροτών παραγωγών σε αγορές

παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη
προϋπόθεση η εγγραφή τους σε βιολογικούς αυτοδια-
χειριζόµενους φορείς.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3.α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο-

νοµίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων καθορίζονται:
αα) Τα θέµατα και ο τρόπος λειτουργίας των αγορών

παραγωγών και των Ε.Δ.Α.Π., οι διαδικασίες εκλογής ή
ορισµού των εκπροσώπων των παραγωγών βιολογικών
προϊόντων, συνεταιρισµών, δήµων και καταναλωτών στις
Ε.Δ.Α.Π., το καταστατικό και η µορφή των αυτοδιαχειρι-
ζόµενων φορέων παραγωγών βιολογικών προϊόντων και
των οµοσπονδιών τους, τα δικαιολογητικά και η τηρού-
µενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την
παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη
για την εύρυθµη λειτουργία τους.
ββ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών

βιολογικών προϊόντων, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων
αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παρα-
βατών, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρα-
γράφου 1.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζονται τα είδη των προϊόντων οικο-
τεχνίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις παραγωγής, µετα-
ποίησης, µεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης αυτών, τα
της τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΗΜΟ, η
επιβολή κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 2.»

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των άρθρων 1 έως 4 αρχίζει την 1η Ιανουα-
ρίου 2018.

2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 
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Αθήνα,                                                                2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


