
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1583/335048 
     Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 από-

φασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λε-

πτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παρο-

χής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 

εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’/267, 

Β’/590).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’  32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’  78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’  98).

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’  138).

δ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’  121).

ε) Της υπ’ αρ. 188763/2011 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) και συγ-
χώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β’ /2284).

στ) Της υπ’ αρ. 5358/10-08-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέ-
κα» (Β’ 3374).

2. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Καν. (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 17ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα-
νονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.
(ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 549).

3. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010 (Α’  63) και τις διατάξεις 
του ν. 3913/2011 (Α’  32).

4. Την υπ’ αρ. 163/13692/25-01-2018 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί Κα-
θορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος 
Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 
εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’  267, Β’ 590).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/25-01-2018 
απόφασης (Β’  267, Β’ 590) ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση του Συστήμα-
τος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
(Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) και ο καθορισμός των ειδικών απαιτήσεων για 
την εφαρμογή του, σε εκτέλεση των άρθρων 12, 13 και 14 
του τίτλου III του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι 
ορισμοί:

α. «Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)»: το ολοκληρωμένο σύστημα που 
σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίω-
ση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

β. «Γεωργική συμβουλή»: η παροχή τεχνικά εμπε-
ριστατωμένης οδηγίας από πιστοποιημένο Γεωργικό 
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Σύμβουλο ή Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, 
που εμπίπτει στα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης τους, 
σύμφωνα με την παρ. στ. του παρόντος άρθρου για τη 
διαχείριση της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

γ. «Αποδέκτης συμβουλής»: ο γεωργός κατά την έν-
νοια του άρθρου 4 του Καν. (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

δ. «Γεωργικοί Σύμβουλοι» (Γ.Σ.): τα φυσικά πρόσωπα, 
τα οποία πιστοποιούνται βάσει των προϋποθέσεων, της 
διαδικασίας και των κριτηρίων των άρθρων 6, 7 και 8 της 
παρούσας και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στους γεωργούς.

ε. «Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»: 
οι νομικές οντότητες σύμφωνα με την παρ. δ, του άρ-
θρου 2 ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) (Α’ 167) που πιστοποιούνται, 
βάσει των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 και 
της διαδικασίας του άρθρου 8 και παρέχουν εξειδικευ-
μένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.

στ. «Μητρώα Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.»: οι επίσημοι κατάλογοι 
των εγγεγραμμένων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. που έχουν πιστοποι-
ηθεί και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛ.Γ.Ο. - 
ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9.

ζ. «Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών»: τα θεμα-
τικά πεδία στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ. 
και αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας. Νέα 
θεματικά πεδία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμη-
ρίωσης και Διεθνών Σχέσεων.

Άρθρο 3
Βασικές αρχές Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

1. Όλοι οι γεωργοί, ακόμη και όσοι δε λαμβάνουν στή-
ριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), 
έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. σε εθελοντική βάση.

2. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωρ-
γών σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επι-
χείρησής τους. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι 
ομάδα, οι συμβουλές μπορούν σε ορισμένες περιπτώ-
σεις να παρέχονται, εάν έχει αιτιολογηθεί δεόντως και 
κρίνεται σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης 
και των αναγκών των επιμέρους χρηστών των συμβου-
λευτικών υπηρεσιών.

3. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχει στρατηγική κατεύθυνση την υιοθέ-
τηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. παρακο-
λουθείται, αξιολογείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός 
ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος. Οι λε-
πτομέρειες για την παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξι-
ολόγηση του Συστήματος θα καθοριστούν με απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Οι γεωργικές συμβουλές εξυπηρετούν, μεταξύ άλ-
λων, τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον διαφοροποιούνται και 
προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, στόχους και πολιτικές που αποτυπώνο-
νται στις Στρατηγικές Έρευνας και Τεχνολογίας για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση των Περιφερειών (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisation  - RIS3).

5. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρη-
σης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά πε-
ρισσότερο μηχανισμό ευαισθητοποίησης των γεωργών, 
αφενός για τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών 
και της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
αφετέρου για τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιμα-
τική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των 
γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και 
την καλή μεταχείριση των ζώων.

6. Συγκροτείται ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αποτελούμενη 
τουλάχιστον από εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛ.Γ.Ο. - 
ΔΗΜΗΤΡΑ, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότη-
τας, επιμελητηρίων ή/και σχετικών επιστημονικών φο-
ρέων. Έργο της είναι η υποστήριξη των αρμοδίων αρχών 
δια της επιστημονικής παρακολούθησης του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. 
καθώς και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης και αξιο-
λόγησης αυτού.

Άρθρο 4
Περιγραφή του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

1. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. περιλαμβάνει:
i) τους Γ.Σ. και τους Φ.Π.Γ.Σ,
ii) τους αποδέκτες των γεωργικών συμβουλών,
iii) τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό, 

την επιμόρφωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο,
iv) τις αρχές λειτουργίας αυτού (προϋποθέσεις έντα-

ξης, διαδικασίες πιστοποίησης, σύστημα ελέγχου, αξι-
ολόγηση).

2. Οι αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία του συστήματος 
του άρθρου 5, μεριμνούν ώστε οι Γ.Σ. να επιμορφώνονται 
τακτικά και να εξειδικεύονται σε νέες επιστημονικές γνώ-
σεις, τεχνικές και πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία, 
μέσω των κατάλληλων συνεργασιών με τριτοβάθμια εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα 
και άλλους επιστημονικούς φορείς.

3. Οι Γ.Σ. μπορούν να παρέχουν γεωργικές συμβουλές 
είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φ.Π.Γ.Σ. Οι 
Γ.Σ. μπορούν να συστήνουν Φ.Π.Γ.Σ., να εργάζονται ή να 
συνεργάζονται με αυτούς. Γεωργικές συμβουλές μπο-
ρούν να παρέχονται και από τα φυσικά πρόσωπα της 
παρ. 3 του άρθρου 6.

4. Η τακτική επιμόρφωση (εισαγωγική και επανακα-
τάρτιση) των Γ.Σ. είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 5
Αρμόδιες Αρχές

1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης 
και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται αρμόδια αρχή για την 
εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. 
Έργο της αρχής είναι:

i. Η εκπόνηση και η εισήγηση του αναγκαίου εθνικού 
θεσμικού πλαισίου για τη θέσπιση και λειτουργία του 
Σ.Π.Σ.Γ.Ε.
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ii. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΠΣΓΕ στη 
χώρα και η αξιολόγησή του, μέσω του ενιαίου δημόσιου 
Πληροφοριακού Συστήματος ΣΠΣΓΕ του άρθρου 9 αυτής 
της απόφασης.

iii. Η εποπτεία του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ως φορέα επι-
μόρφωσης των Γ.Σ., πιστοποίησης και ελέγχου των Γ.Σ. 
και των Φ.Π.Γ.Σ.

iv. Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων και υπηρε-
σιών.

v. Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα 
της Ε.Ε. για θέματα σχετικά με το Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

vi. Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση ενημερωτικών 
εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης των λειτουργιών του. Η 
κατάρτιση ενημερωτικών εντύπων, οδηγιών και άλλου 
πληροφοριακού υλικού σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Ο. - 
ΔΗΜΗΤΡΑ και άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται φορέας επιμόρφω-
σης των Γ.Σ., πιστοποίησης και ελέγχου των Γ.Σ. και των 
Φ.Π.Γ.Σ.

Αρμοδιότητες του φορέα αποτελούν:
α) Η σύνταξη και υποβολή για έγκριση από τη Διεύ-

θυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών 
Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ:

αα) Των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 8.

αβ) Των υποδειγμάτων των αιτήσεων - υπεύθυνων 
δηλώσεων που προβλέπονται στο σημείο παρ 3α του 
άρθρου 8, οι οποίες υποβάλλονται από τον ενδιαφερό-
μενο στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.

αγ) Του σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος επι-
μόρφωσης (εισαγωγικού και επανακατάρτισης) που προ-
βλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7.

β) Η πιστοποίηση των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα 
με το άρθρο 8.

γ) Η διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος 
Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και των ηλεκτρονικών Μητρώων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. 
του άρθρου 9 αυτής της απόφασης.

δ) Η τακτική επιμόρφωση των Γ.Σ.
ε) Η διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.
στ) Η ταξινόμηση των πορισμάτων των ελέγχων και η 

κοινοποίηση τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, 
Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και επιπλέον στην 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ), αν ο έλεγχος 
αφορά Φ.Π.Γ.Σ. που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του 
ΠΑΑ 2014 - 2020.

ζ) Η τήρηση ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστή-
ματος για τη διαχείριση, εφαρμογή, παρακολούθηση, 
τεκμηρίωση και αξιολόγηση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

η) Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής 
Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων για τη 
βελτίωση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε., συμπεριλαμβανομένης της ει-
σήγησης διαδικασιών παρακολούθησης, τεκμηρίωσης 
και αξιολόγησης του συστήματος με στόχο το Σύστημα 
να υποστηρίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας.

θ) Η παροχή συνδρομής και κάθε απαραίτητης πληρο-
φορίας από τα αρχεία που τηρεί, στη Διεύθυνση Αγρο-
τικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και 
στην ΕΥΕ ΠΑΑ.

ι) Η ενημέρωση των εγγεγραμμένων στα Μητρώα για 
οποιεσδήποτε αλλαγές προκύπτουν στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

1. Για την ένταξη στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε., δύνανται να πιστο-
ποιηθούν ως Γ.Σ. τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες 
ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., (του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου - Ε.Ο.Χ. ή άλλων συνδεδεμένων ή σε 
συμφωνία με την Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών 
στο έδαφος της Ε.Ε.) που πληρούν τις προϋποθέσεις των 
παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.

2. Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, πρέπει να συ-
ντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Γεωπόνου, Κτη-
νιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, 
Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολό-
γου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας 
(Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπου-
δών, σχολών της αλλοδαπής. Στην περίπτωση εισαγω-
γής νέων θεματικών πεδίων δύνανται να επεκταθούν οι 
παραπάνω ειδικότητες.

β) Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος, σε ισχύ, 
από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική 
του ειδικότητα το απαιτεί.

γ) Να κατέχει «Βεβαίωση παρακολούθησης» του εισα-
γωγικού προγράμματος επιμόρφωσης του άρθρου 7.

δ) Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική από-
φαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική 
του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

ε) Να μην σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τον 
έλεγχο των Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

στ) Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών 
εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται 
σε τέτοιου είδους εταιρείες.

3. Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο 
Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοί-
κηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι 
ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστη-
μονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι - Α.ΤΕ.Ι.). Επιπλέον των 
παραπάνω προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέ-
χουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους 
και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον 
οποίο εργάζονται, και σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο.

4. Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη δι-
αδικασία του άρθρου 8 πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι νομική οντότητα, σύμφωνα με την κείμενη 
εθνική νομοθεσία.

β) Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχο-
λούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον 
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τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος άρ-
θρου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ.

γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περι-
οχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής 
και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πρέπει 
να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην 
Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.

δ) Η νομική οντότητα, τα στελέχη και οι μέτοχοι αυτής 
δεν πρέπει:

δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών 
εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

δβ) Να είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών 
και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών 
και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

5. Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε 
Φ.Π.Γ.Σ. με πλήρη απασχόληση δεν δύναται να μετέχει 
ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο Φ.Π.Γ.Σ.

6. Η πιστοποίηση είναι αορίστου χρόνου τηρουμένων 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα 
απόφαση.

Άρθρο 7
Επιμόρφωση Γεωργικών Συμβούλων

1. Για την πιστοποίηση των Γ.Σ. και την εγγραφή τους 
στο σχετικό μητρώο του άρθρου 9 είναι αναγκαία η 
επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού επιμορφωτικού 
προγράμματος που διοργανώνεται από τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν σχετικής εισήγησης 
του στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης 
και Διεθνών Σχέσεων, μεριμνά για τη διοργάνωση επι-
μορφωτικών προγραμμάτων επανακατάρτισης, τα οποία 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο Γ.Σ. που θα κληθούν γι’ αυτό το σκοπό. Επί-
σης υποχρεούται να διοργανώνει νέα εισαγωγικά επι-
μορφωτικά προγράμματα όταν στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εισάγονται 
νέα θεματικά πεδία, όπως προβλέπεται στην παρ. ζ του 
άρθρου 2.

3. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επι-
μόρφωσης (εισαγωγικού ή/και επανακατάρτισης), οι 
συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους 
επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση παρακολούθησης» 
στην οποία αναγράφονται και τα θεματικά πεδία που 
παρακολούθησαν με επιτυχία.

4. Η αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης 
διενεργείται από τους συμμετέχοντες, με απάντηση σε 
ερωτηματολόγια που υποβάλλονται από το φορέα επι-
μόρφωσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος.

Άρθρο 8
Διαδικασία πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

1. Ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τα φυσικά πρό-
σωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. καθώς 
και τις νομικές οντότητες ως Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτή-
σεις - υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά 
για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Η πρό-

σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση 
των φυσικών προσώπων προηγείται της πρόσκλησης για 
την πιστοποίηση των νομικών οντοτήτων.

2. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρ-
τώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, 
του ΥΠΑΑΤ και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Οι 
προσκλήσεις δημοσιοποιούνται ευρέως με οποιοδήπο-
τε άλλο πρόσφορο μέσο. Επιπλέον κοινοποιούνται σε 
συλλογικά όργανα (επιμελητήρια, ενώσεις κ.α.) με στόχο 
την ευρεία και έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιη-
θούν ως Γ.Σ. και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
6 υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, τα ακόλουθα:

α) Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα θεματικά πε-
δία του Παραρτήματος που είναι σχετικά με το βασικό 
τίτλο σπουδών τους για τα οποία επιθυμούν να πιστο-
ποιηθούν. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
καθορίζονται τα θεματικά πεδία πιστοποίησης σε σχέση 
με τους τίτλους σπουδών. Σε όσα θεματικά πεδία αναφέ-
ρονται οι Οικονομολόγοι, θα πρέπει να έχουν γνώση του 
αγροτικού χώρου, η οποία θα αποδεικνύεται είτε με την 
κατοχή τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός), 
είτε με εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών.

β) Τα δικαιολογητικά (αντίγραφα αστυνομικής ταυτό-
τητας ή διαβατηρίου, τίτλων σπουδών) με τα οποία απο-
δεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1, 
2α και 2β του άρθρου 6.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2δ, 2ε, 2στ και, κατά 
περίπτωση, της παρ. 3 του άρθρου 6.

δ) Αποδεικτικό καταβολής ποσού ύψους 20 €. Από την 
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της 
παρ. 3 του άρθρου 6.

Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές 
για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου 
της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιο-
λογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση 
με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων. Μετά την υλοποίηση του εισαγωγι-
κού προγράμματος επιμόρφωσης, εκδίδεται απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου για τους ενδιαφερόμενους που 
έλαβαν τη «Βεβαίωση παρακολούθησης» για την πιστο-
ποίηση και την εγγραφή τους στα Μητρώα του άρθρου 9.

4. Οι νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 4 που 
επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ. υποβάλλουν 
στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το 
νόμιμο εκπρόσωπό τους, τα δικαιολογητικά που αποδει-
κνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 4α, 4β 
και 4γ του άρθρου 6, υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ 
του άρθρου 6 καθώς και αποδεικτικό καταβολής ποσού 
ύψους 20 €.

Ειδικότερα:
i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης 

σύστασης και εκπροσώπησης, η ενδιαφερόμενη νομική 
οντότητα προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητι-
κά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Από 
τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύσταση της, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των κατα-
στατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
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την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογρα-
φής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκ-
προσώπου.

ii. Για την παρ. 4β, η ενδιαφερόμενη νομική οντότητα 
προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστο-
ποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Θεματικά 
Πεδία, Αριθμός Μητρώου ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβά-
σεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα δι-
αλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).

Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές 
για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου 
της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιο-
λογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση 
για την πιστοποίηση ή μη της ενδιαφερόμενης νομικής 
οντότητας και την εγγραφή της ή μη στο μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. 
του άρθρου 9. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 9
Πληροφοριακή Υποστήριξη του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

1. Για την πληροφοριακή υποστήριξη του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. 
αναπτύσσονται και λειτουργούν στο ΥΠΑΑΤ: α) ενιαίο 
δημόσιο Πληροφοριακό Σύστημα Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και β) ηλε-
κτρονικά Μητρώα Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και τα ηλε-
κτρονικά Μητρώα σχεδιάζονται από τη Δ/νση Αγροτι-
κής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης του ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους. Η Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ μεριμνά για 
τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και των Μητρώων με άλλα 
συστήματα, εντός και εκτός ΥΠΑΑΤ.

3. Στο ηλεκτρονικό μητρώο Γ.Σ. καταχωρίζονται, για 
κάθε πιστοποιημένο Γ.Σ., τα εξής στοιχεία: ονοματε-
πώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου, ημερομηνία 
εγγραφής, ειδικότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, περιφέ-
ρεια, περιφερειακή ενότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο - φαξ 
επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, θεματικά πεδία, 
αριθμός πιστοποίησης.

4. Στο ηλεκτρονικό μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. καταχωρίζονται, 
για κάθε πιστοποιημένο Φ.Π.Γ.Σ., τα εξής στοιχεία: επω-
νυμία, αριθμός μητρώου, ημερομηνία εγγραφής, νόμι-
μος εκπρόσωπος, ταχυδρομική διεύθυνση, περιφέρεια, 
περιφερειακή ενότητα, κύρια και δευτερεύουσα εγκα-
τάσταση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο - φαξ επικοινωνίας, ηλε-
κτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο Γ.Σ., ειδικότητες 
Γ.Σ., αριθμός μητρώου Γ.Σ., θεματικά πεδία Γ.Σ., αριθμός 
πιστοποίησης.

5. Ο ΕΛ.Γ.Ο.  - ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει στη Δ/νση Αγροτι-
κής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και 
στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ενημερωμένους 
πίνακες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα. Στοιχεία των 
Μητρώων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. δημοσιοποιούνται στον δια-
δικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛ.Γ.Ο.  - ΔΗΜΗΤΡΑ, 
προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

6. Πιστοποιημένοι Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. που επιθυμούν τη δι-
αγραφή τους από το μητρώο στο οποίο έχουν εγγραφεί, 
υποβάλλουν ηλεκτρονικό ή γραπτό αίτημα ανάκλησης 
της πιστοποίησης και διαγραφής από το μητρώο στον 
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος ανακαλεί την πιστοποίησής 
τους και τους διαγράφει από το μητρώο.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

Οι πιστοποιημένοι Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. υποχρεούνται:
1. Να παρέχουν συμβουλές μόνο για τα θεματικά πεδία 

για τα οποία έχουν πιστοποιηθεί.
2. Να επιδεικνύουν αξιοπιστία και ανεξαρτησία, όσον 

αφορά στα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές.
3. Να ενημερώνουν τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ για οποια-

δήποτε αλλαγή των στοιχείων τους, εντός τριάντα 
(30) ημερών από την έναρξη της μεταβολής. Σε περί-
πτωση μεταβολής των προϋποθέσεων πιστοποίησης 
του Φ.Π.Γ.Σ. λόγω αποχώρησης πιστοποιημένου Γ.Σ., ο 
Φ.Π.Γ.Σ. οφείλει να ενημερώσει για τη μεταβολή και να 
προβεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος σε 
αντικατάσταση του με άλλο πιστοποιημένο Γ.Σ., από το 
Μητρώο, έτσι ώστε να διατηρήσει τις προϋποθέσεις πι-
στοποίησής του.

4. Να μην κοινοποιούν σε πρόσωπα πέραν του γεωρ-
γού του οποίου διαχειρίζονται τη σχετική εκμετάλλευση, 
προσωπικές ή ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που 
αποκτούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής 
συμβουλών, εκτός εάν διαπιστώνουν παρατυπία ή πα-
ράβαση η οποία καλύπτεται, βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου, από υποχρέωση πληροφόρησης των 
δημόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση αξιόποινων πρά-
ξεων (παρ. 2. άρθρο 13, Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013).

5. Να τηρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

6. Να εξασφαλίζουν στους εντεταλμένους από τον 
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό φορέα 
ελεγκτές, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους καθώς 
και να παρέχουν κάθε πληροφορία και βοήθεια που ο 
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ κρίνει αναγκαία για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του.

7. Να παρακολουθούν τα προγράμματα επανακατάρ-
τισης που διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ εφόσον κλη-
θούν για το σκοπό αυτό.

8. Να είναι ενήμεροι για το εθνικό και ενωσιακό θεσμι-
κό πλαίσιο που αφορά τα θεματικά πεδία για τα οποία 
είναι πιστοποιημένοι και να τηρούν σχετικό αρχείο.

9. Να καταβάλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ετήσια 
συνδρομή για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμέ-
νοι στα σχετικά Μητρώα, το ύψος της οποίας θα καθο-
ρίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μετά από 
τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ για το 
κόστος διαχείρισης και λειτουργίας του μητρώου. Από 
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την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα 
της παρ. 3 του άρθρου 6.

10. Να τηρούν αρχεία, για πέντε (5) έτη, ταξινομημέ-
να ανά γεωργό, με τις παρεχόμενες συμβουλές και την 
αξιολόγηση αυτών σύμφωνα με οδηγίες των αρμόδιων 
αρχών.

Άρθρο 11
Έλεγχοι

1. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των Γ.Σ. και 
των Φ.Π.Γ.Σ. με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, τις δε-
σμεύσεις και υποχρεώσεις αυτών προς τους γεωργούς 
και τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργούνται κατ’ έτος τακτι-
κοί διοικητικοί ή και επιτόπιοι έλεγχοι, σε δείγμα τουλάχι-
στον 5% των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ και Γ.Σ. 
που έχουν δραστηριοποιηθεί στην παροχή συμβουλών.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνος για τον καθο-
ρισμό όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τους 
ελέγχους των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ.

3. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από την αρμό-
δια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.

4. Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων συγκρο-
τείται ομάδα ελέγχου με απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, στην οποία δύναται 
να μετέχουν και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠΑΑΤ.

5. Έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περι-
πτώσεις υπόνοιας καταγγελιών ή μετά από ενημέρωση 
από άλλες αρχές ελέγχου κατά τη διενέργεια ελέγχων της 
αρμοδιότητάς τους ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
γνωστοποίησης περί μη τήρησης των απαιτήσεων της 
παρούσας. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν 
και από εντεταλμένους ελεγκτές της αρμόδιας αρχής για 
την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

6. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων των παρ. 4 και 
5 του παρόντος άρθρου μπορεί να γνωστοποιηθεί στους 
υπό έλεγχο Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ., με την προϋπόθεση ότι δεν 
τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός ή η αποτελεσματικότητα 
του ελέγχου.

7. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διεξάγεται συντάσσε-
ται έκθεση ελέγχου, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, 
όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις πι-
στοποίησης, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις των 
Γ.Σ και των Φ.Π.Γ.Σ.

8. Τα πορίσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διε-
θνών Σχέσεων και επιπλέον στην ΕΥΕ ΠΑΑ αν ο έλεγχος 
αφορά Φ.Π.Γ.Σ που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του 
ΠΑΑ 2014 - 2020.

Άρθρο 12
Κυρώσεις

Στις περιπτώσεις που κατά τους διενεργηθέντες ελέγ-
χους του άρθρου 11 διαπιστωθεί:

1. ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης 
των Γ.Σ. ή των Φ.Π.Γ.Σ.

2. η μη τήρηση των υποχρεώσεων του Γ.Σ. ή του 
Φ.Π.Γ.Σ. που απορρέουν από την παρούσα απόφαση ή 
στο πλαίσιο σύμβασης με γεωργό,

3. άρνηση, παρεμπόδιση ή/και εξαπάτηση των εντε-
ταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους,

4. μη παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων για μη αιτιολογημένους σοβαρούς λόγους,

5. κοινοποίηση σε πρόσωπα πέραν του γεωργού του 
οποίου διαχειρίζεται ο Γ.Σ. ή Φ.Π.Γ.Σ. τη σχετική εκμε-
τάλλευση, προσωπικών ή ατομικών πληροφοριών και 
στοιχείων που αποκτά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
παροχής συμβουλών, εκτός των εξαιρέσεων της παρ. 4 
του άρθρου 10.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. -  ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγεί-
ται στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο  -  ΔΗΜΗΤΡΑ την επιβολή, κατά 
περίπτωση, των κάτωθι κυρώσεων:

i. Έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση, εντός καθορι-
ζόμενου, από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, χρονικού διαστή-
ματος.

ii. Αναστολή της παροχής των υπηρεσιών ως πιστο-
ποιημένου Γ.Σ. ή Φ.Π.Γ.Σ. μέχρι την υλοποίηση της διορ-
θωτικής ενέργειας ή για ένα (1) έτος.

iii. Ανάκληση πιστοποίησης και διαγραφή από το αντί-
στοιχο μητρώο.

Στις περιπτώσεις αναστολής της πιστοποίησης Γ.Σ. ή 
Φ.Π.Γ.Σ. ή διαγραφής από το Μητρώο, ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Αγροτικής Πο-
λιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ 
και την ΕΥΕ ΠΑΑ.

Άρθρο 13
Ενστάσεις

Κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορούν:

α) αξιολόγηση αίτησης ενδιαφερομένου Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ
β) πιστοποίηση ενδιαφερομένου Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ
γ) επιβολή κυρώσεων σε πιστοποιημένο Γ.Σ ή Φ.Π.Γ.Σ
μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερο-
μηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της σχετικής 
απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ συ-
γκροτεί Επιτροπές για την εξέταση των ενστάσεων και 
αποφασίζει αιτιολογημένα. Η απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διε-
θνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσί-
ευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαι-
τήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωρ-
γική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος VI, 
Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 Πολλαπλή Συμμόρφωση) καθώς 
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και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος III, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 «Πρα-
σίνισμα») καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, 
συμβουλές που αφορούν:

α) απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και
β) επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές 

πρακτικές - πρασίνισμα.
II. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, 
για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα νερά).

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, 
συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης 
σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής 
εκμετάλλευσης,

β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συ-
μπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπα-
σμάτων,

γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλή-
των (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των 
υδάτων.

III. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κρά-
τη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 
1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις 
γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ 
(ν. 4036/2012 A΄ 8).

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον 
συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων,
β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις 

που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 
και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, 
συμβουλές που αφορούν:

α) στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλα-
γής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή,

β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμά-
των και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους 
σκοπούς της βιοοικονομίας,

γ) στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

V. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 
«Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» 
και «Βιολογική Γεωργία» σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα, 
συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή 
εφαρμογή των δεσμεύσεων:

α) που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΕ) 834/2007 σχετικά 
με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

β) των δράσεων του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωρ-
γία, το περιβάλλον και το κλίμα», όσο και των ελάχιστων 
απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία 
και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

VI. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύ-
σεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξί-
ας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, 
την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση 
της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέ-
σπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντι-
μετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και 
νόσων των ζώων και των φυτών.

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργα-
σιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία.

IX. Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής του 
Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων συ-
στημάτων παραγωγής.

Χ. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωρ-
γούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τε-

χνολογίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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*02055381712200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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