
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 310/85788 
Τροποποίηση της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 
(Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων σχετικά με ‘‘Πολυλειτουργικά Αγρο-
κτήματα’’.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 52 και της παρ. 3 του άρθρου 62 του 

ν. 4235/2014 (Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» όπως ισχύει.

β. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» , όπως ισχύουν.

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό ισχύει.

δ. Το ν. 4072/2012 (Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσί-
τες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και 
αλιείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

ε. Το ν. 4177/2013 (Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγο-
ράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

2. α. το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών»,

β. το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,

γ. την υπ’ αριθμ. 31564/19.3.2018 (ΦΕΚ Β΄ 978) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».

3. Την αριθμ. 188763/10.10.2011 (Β΄ 2284) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων νομικών προσώπων.

4. Την αριθμ. 91354/24.6.2017 (Β΄ 2983) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικο-
ποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

5. Η αριθμ. οικ. 16228/17.5.2017 (Α΄ 1723) απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Απλούστευση και προτυποποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων 
και Κινηματογράφων», όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η με αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
Η φράση «την πιστοποίηση ενός πολυλειτουργικού 

αγροκτήματος» αντικαθίσταται ως εξής: «το χαρακτηρι-
σμό μιας αγροτικής εκμετάλλευσης ως Πολυλειτουργικό 
Αγρόκτημα».

Η φράση «ειδικού σήματος» αντικαθίσταται ως εξής: 
«σήματος»

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης, 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την αποτύπωση και κατο-
χύρωση του σήματος του πολυλειτουργικού αγροκτήμα-
τος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) καθώς 
και για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας.

2. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ)» ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για 
την απονομή κατά χρήση του σήματος του πολυλειτουρ-
γικού αγροκτήματος.»

3. το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
Στο ορισμό Eιδικές περιοχές η λέξη «Μυτιλήνη» αντι-

καθίσταται με τη λέξη «Λέσβος».
Στον ορισμό Έλεγχος αξιολόγησης η φράση «για την 

πιστοποίηση του» αντικαθίσταται με την φράση «για τον 
χαρακτηρισμό του».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Στον ορισμό Έλεγχος Επιτήρησης η φράση Έλεγχος 
Επιτήρησης η φράση «πιστοποίησης του πολυλειτουρ-
γικού αγροκτήματος» αντικαθίσταται με την φράση «πα-
ρούσας απόφασης και τη χρήση του σήματος».

Στον ορισμό Βεβαίωση Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουρ-
γίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος (ΒΤΑ) η φράση 
«που πληροί» αντικαθίσταται με την φράση «που κα-
τόπιν διοικητικού ελέγχου πληροί». Η φράση «και τη 
διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση τους από τον 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ» αντικαθίσταται από τη φράση «και 
τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την απονομή του 
σήματος από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ».

4. Ο τίτλος του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ»
5. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Α) του άρθρου 5 

διαγράφεται.
6. Στην περίπτωση 1 της παραγράφου Β) του άρθρου 

5 η λέξη «πιστοποιηθεί» αντικαθίσταται με τη λέξη «χα-
ρακτηρισθεί»

7. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παραγράφου 
Β) του άρθρου 5 καταργείται.

8. Στο σημείο α της περίπτωσης 9 της παραγράφου Β) 
του άρθρου 5 οι λέξεις «την εμπορία ή/και» διαγράφονται.

Το σημείο γ της περίπτωσης 9 της παραγράφου Β) του 
άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) παραγωγούς εγγεγραμμένους στο ΚΗΜΟ ή επαγ-
γελματίες αγρότες εγγεγραμμένους στο ΜΑΑΕ για την επί-
τευξη των στόχων του πολυλειτουργικού αγροκτήματος.»

9. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«2. Το Σήμα αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό 
μέρος και δεν μπορεί να παραπέμπει σε άλλα σήματα.

3. Το Σήμα απονέμεται, έπειτα από αίτηση του ενδιαφε-
ρομένου, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 5, 8, 9 και 10 της παρούσας 
απόφασης και έχει αόριστη διάρκεια.

4. Αλλαγή της οργανωτικής δομής του αγροκτήματος, 
της επωνυμίας ή και της νομικής μορφής καθώς και με-
ταβολή στην ιδιοκτησία, συνεπάγεται την υποβολή νέας 
αίτησης και την εκ νέου απονομή του Σήματος, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 
Υποβολή νέας αίτησης και εκ νέου απονομή Σήματος 
απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής ή επέκτασης 
του προσανατολισμού ή των δραστηριοτήτων του Αγρο-
κτήματος».

10. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 6 καταργούνται.
11. Οι περιπτώσεις γ, ε και στ του άρθρου 7 αντικαθί-

στανται ως εξής:
«γ) απονέμει κατά χρήση το Σήμα Πολυλειτουργικού 

Αγροκτήματος.
ε) ενημερώνει τη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας 

και Εκπαίδευσης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

στ) Διαβιβάζει στην επιτροπή του άρθρου 13 της πα-
ρούσας απόφασης, τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων 
του ΔΣ του «ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ».

12. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 
8 ο αριθμός 5 αντικαθίσταται από τον αριθμό 4.

13. Οι περιπτώσεις γ και η της παραγράφου 1. του άρ-
θρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνε-
ται περιγραφή των δραστηριοτήτων του άρθρου 5 της 
παρούσας που πραγματοποιούνται εντός της εκμετάλ-
λευσης.

η. Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.»

14. Μετά από την περίπτωση ι της παραγράφου 1. του 
άρθρου 8 προστίθενται οι περιπτώσεις κ και λ ως εξής:

«κ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφό-
σον πρόκειται για μισθωμένη αγροτική εκμετάλλευση 
για το σύνολο της έκτασης η οποία πρόκειται να χαρα-
κτηρισθεί ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα.

λ. Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τον ΕΛΓΟ - ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονι-
σμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. (ΕΕ) 679/2016 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

15. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 
8 η φράση «ή υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης σχετι-
κής αδειοδότησης» αντικαθίσταται ως εξής «και στην 
περίπτωση οικόσιτων ζώων σχετική βεβαίωση από τις 
αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

16. Στην περίπτωση η και ι της παραγράφου 2 ΕΠΙΜΕ-
ΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του άρθρου 
8 ο αριθμός 6 αντικαθίσταται από τον αριθμό 5.

17. Μετά από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 8 προστίθενται οι περιπτώσεις κ, λ, μ και 
ν ως εξής:

«κ. Στην περίπτωση ανάπτυξης οργανωμένων αθλητι-
κών δραστηριοτήτων κατατίθεται η σχετική αδειοδότηση.

λ. Στην περίπτωση αίτησης για περιβαλλοντικό προσα-
νατολισμό κατατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδο-
σης Β κατηγορίας από μηχανικό και όταν σε αυτό δεν ανα-
φέρονται πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση των 
χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών συσκευών και τον τύπο 
των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων κατατίθεται επιπλέον 
βεβαίωση από ηλεκτρολόγο. Στην περίπτωση εφαρμογής 
αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οι-
κονομία νερού κατατίθεται μελέτη υπογεγραμμένη από 
γεωπόνο για την τεκμηρίωση της σχετικής εξοικονόμησης.

μ. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγρο-
κτήματος δηλώνεται ως γαστρονομικός προσκομίζονται 
κατάλογοι των παρεχόμενων γευμάτων.»

18. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίστανται 
ως εξής.

«1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
απόφασης.

19. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 η φράση «τρεις 
(3)υπαλλήλους» αντικαθίσταται από τη φράση «δύο 
υπαλλήλους και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώ-
σεις από έναν υπάλληλο».

10. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 διαγράφεται η 
φράση «την πιστοποίηση ή μη του πολυλειτουργικού 
αγροκτήματος και»

21. Ο τίτλος του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ΑΡΘΡΟ 10 ΕΛΕΓΧΟΙ».

22. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 διαγράφεται 
η φράση «για την πιστοποίηση ενός αγροκτήματος ως 
πολυλειτουργικό».
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23. Στην παράγραφο δ του άρθρου 11 διαγράφεται η 
φράση «και του χαρακτήρα».

24. Στην περίπτωση ζ του άρθρου 11 η φράση «το τέ-
λος χρήσης του σήματος» αντικαθίσταται από τη φράση 
«τέλος ανά έτος 100 ευρώ».

25. Στο άρθρο 11 προστίθεται θ ως εξής:
«θ) να καταθέτουν κάθε έτος αντίγραφο της Ενιαίας 

Αίτησης Ενίσχυσης».
26. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Χρήση σήματος:
Η απονομή του Σήματος παρέχει στο δικαιούχο χρή-

σης τη δυνατότητα:
α. να επιθέτει το σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προ-

ϊόντα οικοτεχνικής του παραγωγής
β. να χαρακτηρίζει με το σήμα τις υπηρεσίες για τις 

οποίες αυτό έχει απονεμηθεί
γ. να χρησιμοποιεί το σήμα σε έντυπο και διαφημιστικό 

υλικό για την προβολή και την προώθηση των προανα-
φερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.»

2. Κυρώσεις
2.1 Στις περιπτώσεις που κατά τους διενεργηθέντες 

ελέγχους διαπιστωθεί:
α. η μη τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων του 

Σήματος που απορρέουν από την παρούσα ή τη σύμβα-
ση με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,

β. εξαπάτηση των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ. αντικανονική ή παραπλανητική χρήση του Σήμα-
τος σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό και στα προϊόντα 
οικοτεχνίας,

επιβάλλονται, ανάλογα με το είδος, τη σοβαρότητα των 
περιπτώσεων και την ενδεχόμενη υποτροπή, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, κατό-
πιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του, οι κυρώσεις:

I. της έγγραφης σύστασης, με ορισμό προθεσμίας 
συμμόρφωσης,

II. της προσωρινής ανάκλησης του δικαιώματος χρή-
σης του Σήματος

III. της οριστικής ανάκλησης και διαγραφής από το 
Μητρώο.

2.2 Οριστική ανάκληση Σήματος:
επιβάλλεται, πλέον των ανωτέρω και στις κάτωθι πε-

ριπτώσεις:
α. Ο δικαιούχος χρήσης του Σήματος δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις του ν. 3874/2010 (151 Α΄), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

β. αποδεδειγμένα και για δύο (2) συνεχόμενα έτη δεν 
προάγονται οι στόχοι του Πολυλειτουργικού Αγροκτή-
ματος, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ή/και δεν τηρούνται οι 
όροι της παρούσας απόφασης,

γ. ο δικαιούχος χρήσης του σήματος:
I. δεν ανανέωσε τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγρα-

φα ή έπαψε να λειτουργεί.
II. έχει κηρύξει πτώχευση ή έχει καταδικαστεί τελε-

σίδικα για αδικήματα παραβίασης της αγορανομικής 
νομοθεσίας,

III. έχει υποβάλλει αίτημα διαγραφής του από το μη-
τρώο Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων,

IV. έχει προβεί σκοπίμως σε δήλωση ψευδών ή παρα-
πλανητικών στοιχείων.

2.3. Αν το σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο ή 
προσβάλλεται κατά οποιονδήποτε τρόπο και κατόπιν 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων χρησιμοποιούνται τα ένδικα βοηθήματα 
που προβλέπονται στο. ν. 4072/2012 (Α΄ 86).»

26. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. του «ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» που αφορούν α) την απόρριψη της αίτησης για το 
χαρακτηρισμό μιας αγροτικής εκμετάλλευσης ως πολυ-
λειτουργικό αγρόκτημα και την απονομή του σήματος 
ή β) την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 12 της πα-
ρούσας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της 
απόφασης, με ένστασή του προς τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Οι ενστάσεις κατά αποφάσεων του Δ.Σ. του «ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ» που αναφέρονται στην περίπτωση 1 του 
παρόντος άρθρου, διαβιβάζονται από τον ΕΛΓΟ - ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ με αιτιολογημένη έκθεση στην επιτροπή της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με κοινοποίηση 
στη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 
οποία εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου.

3. Συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από:

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας, Και-
νοτομίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος και το νόμιμο 
αναπληρωτή του ως αναπληρωματικό μέλος.

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Εφαρμογών του «ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος και 
το νόμιμο αναπληρωτή του ως αναπληρωματικό μέλος

Εισηγητής και γραμματέας της επιτροπής, ορίζονται 
υπάλληλοι από τη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Έργο της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η απόφαση σχε-
τικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των ενστάσεων της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λει-
τουργεί σύμφωνα με το ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων μπορεί 
να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος κατόπιν πρόσκλησης 
του Προέδρου της Επιτροπής για να εκφράσει προφο-
ρικά ή γραπτά τις ενστάσεις του.

5. Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία 
και αποφασίζει αιτιολογημένα εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ένστασης. 
Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων κοινοποιείται από 
την Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης 
στον ενδιαφερόμενο και στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η από-
φαση της Επιτροπής Ενστάσεων υπογράφεται από τον 
Πρόεδρό της και είναι οριστική.»
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27. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 η φράση «τα 
οποία έχουν πιστοποιηθεί» αντικαθίσταται από τη φρά-
ση «στα οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα».

28. Οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 14 καταργού-
νται και η αρίθμηση των παραγράφων 4 και 5 τροποποι-
είται σε 3 και 4 αντιστοίχως.

29. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 η φράση «Δι-
εύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών» αντικαθί-
σταται από τη φράση «Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας 
και Εκπαίδευσης».

30. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 ο αριθμός 9 
αντικαθίσταται από τον αριθμό 8.

31. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 ,6 του άρθρου 15 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«3. Η Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευ-
σης ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιο-
λογητικών του υποβαλλόμενου φακέλου (διοικητικός 
έλεγχος). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή 
εντοπιστούν στοιχεία για τα οποία απαιτούνται περαι-
τέρω διευκρινήσεις, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται 
εγγράφως από τον Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και 
Εκπαίδευσης, ώστε να αποστείλει τα συμπληρωματικά 
στοιχεία. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός 
του καθορισμένου από τη Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας 
και Εκπαίδευσης χρονικού ορίου, η αίτηση τίθεται στο 
αρχείο και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος. Σε 

περίπτωση που από τον διοικητικό έλεγχο προκύπτει ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας, 
εκδίδεται η ΒΤΑ.

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατοχύρωσης 
του Σήματος:

α) Τα αγροκτήματα στα οποία έχει χορηγηθεί ΒΤΑ βά-
σει των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης,

β) όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά 
στην έκδοση ΒΤΑ μεταφέρεται στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,

γ) ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλει να προβεί άμεσα σε 
έλεγχο των αγροκτημάτων στα οποία έχει χορηγηθεί 
ΒΤΑ, ύστερα από σχετική ενημέρωση του/της κατόχου.

5. Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο του 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης εκδίδεται από-
φαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για την μη απονομή 
του Σήματος, η οποία διαβιβάζεται άμεσα στη Δ/νση 
Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης, η οποία προ-
βαίνει σε ανάκληση της ΒΤΑ.

6. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ΒΤΑ που έχουν κατα-
τεθεί πριν από την έκδοση της παρούσας και για τις 
οποίες δεν έχει εκδοθεί ΒΤΑ υπόκεινται στις διατάξεις 
της παρούσας.»

32. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 διαγράφεται.
33. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
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34. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Iουνίου 2018 

Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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*02025590207180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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