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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1944/52291
(1)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης
ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού σε εκτέλεση του άρ−
θρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).
β) Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
γ) Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων».
δ) Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
ε) Την με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιοτήτων

στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου,
του Δημητρίου.
2. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσι−
ακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (A΄ 32).
β) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄ 200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του
Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(ΦΕΚ 223/Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003
(ΦΕΚ 135/Α΄/2003).
γ) Της αριθ. 262385/21.4.2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
509/2010/Β΄) «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής
συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέ−
λεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του Κανονισμού (ΕΚ)
1698/2005 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 147/22/1/2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσε−
ων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013 και του
Κανονισμού (ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου».
3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις άμεσες
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου».
β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ)
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».
γ) 639/2014 της Επιτροπής του κανονισμού «για τη συμπλή−
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού».
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δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κα−
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστη−
μα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή
ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις
που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση».
ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής».
στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
4. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας ΚΑΠ,
μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 1 του Καν (ΕΕ)
αριθμ. 639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ. 1 του
Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013.
5. Το υπ’ αριθ. 545/19−09−2014 έγγραφο του Σταθμού
Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών περί ελάχιστης
στρεμματικής απόδοσης καλλιέργειας ρυζιού.
6. Την αριθ. 35527−20/3/2015 εισήγηση του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

γ. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους
παρακάτω φορείς:
i. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 του N. 4015/19−09−2011 «σχετικά με
το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα
του αγροτικού κόσμου – οργάνωση της εποπτείας του
κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii. ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους
καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου,
iii. ορυζόμυλοι
Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των
ανωτέρω φορέων των περιπτώσεων i) & ii), μπορούν να
παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.
iv. οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δρα−
στηριότητα στον τομέα του ρυζιού.
2. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική ημερομηνία
της 1ης παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί με απόφα−
ση προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ.
Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβου−
λίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην
καλλιέργεια ρυζιού, αναφερόμενης εφεξής ως «συνδεδε−
μένη ενίσχυση».

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης
ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση.
2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος κα−
θορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με
το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στην Δ/
νση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Δ/νση Αγροτικής
Πολιτικής, ΔΣ και Π.Π το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκτα−
ρίων ρυζιού ανά έτος.
3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια αρχή για τις ετήσιες
κοινοποιήσεις στην Επιτροπή σχετικά με την προαιρετική
συνδεδεμένη στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Καν
(ΕΕ) 639/2014.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις γεωργών

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015
ανέρχεται στα 8.000.000 €, για το έτος 2016 ανέρχεται στα
7.905.818 €, για το έτος 2017 ανέρχεται στα 7.811.531 €, για
το έτος 2018 ανέρχεται στα 7.725.399 €, για το έτος 2019
ανέρχεται στα 7.639.276 €, για το έτος 2020 ανέρχεται
στα 7.639.276 €.
2. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.
6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 30.410 εκτάρια.
Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του
άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:
1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική
και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα
του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.
2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους
ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές
ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοι−
χείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού γίνεται
σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας
– ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι
είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω
δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές
αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και
των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του
γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις
καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
4. Για τις ανάγκες της παρούσας, να τηρούν τα αποδει−
κτικά παράδοσης του ρυζιού στους εμπόρους δημητριακών,
μύλους και ενώσεις αγροτών για 3 έτη.

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας
1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι
γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό
τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών,
μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως την
28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της
αίτησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμ−
μένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό
Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
β. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 400 κιλά προϊόντος ανά
στρέμμα
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Άρθρο 6
Υποχρεώσεις φορέων
Οι φορείς του άρθρου 3, στους οποίους οι γεωργοί πα−
ραδίδουν το προϊόν, υποχρεούνται:
1. Να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης έως την 30η Ιουλί−
ου κατ’ έτος και το αργότερο πριν την έναρξη των παραδό−
σεων στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας
κατά περίπτωση:
• Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ)
• Έναρξη επιτηδεύματος και/ή
• Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους και ορυζόμυλους)
Οι φορείς μπορούν να απεντάσσονται από το σχετικό
μητρώο με αίτηση διαγραφής στα ανωτέρω διαστήματα,
από το επόμενο έτος της ένταξής τους
2. Εφόσον εντάσσονται στο ανωτέρω μητρώο, να καταχω−
ρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμε−
να στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα προσωπικά στοιχεία του γεωργού, τη συνολική
παραλαμβανομένη ποσότητα προϊόντος και τα αναλυτικά στοι−
χεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίου.
3. Να τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά έγγραφα και παραστατικά.
4. Να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες
αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των
ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη ενίσχυση καλύπτουν
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του
Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικη−
τικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς)
όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των
ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ΄ έτος εκδιδόμενες από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
3. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευ−
σης των καταχωρηθέντων στοιχείων σε σχέση με τα πρω−
τότυπα παραστατικά που τηρούν οι γεωργοί, σε ποσοστό
5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.
4. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων,
καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται
με την πολλαπλή συμμόρφωση.
5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Δ/
νση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΠΕΝ
Άρθρο 8
Ενστάσεις
1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ:
2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργά−
σιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την
παραλαβή του πρακτικού ελέγχου.
3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγ−
χων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και δια−
σταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) ερ−
γάσιμων ημερών μετά την πρώτη έκδοση εντολής πληρωμής.
Άρθρο 9
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Γεωργός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτε−
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ται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
2. Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι
οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και
οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στο
άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014.
3. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προβλε−
πόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις.
4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 3 του
άρθρου 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν
(ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 3 του
άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν
(ΕΕ) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως ισχύει.
5. Γεωργός που δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας δεν
λαμβάνει την ενίσχυση της παρούσας απόφασης.
6. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκο−
λύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει πληροφορίες
και στοιχεία ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς ή ελλιπείς ή
ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται από την
ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής.
Άρθρο 10
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με εγκυκλίους του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζονται
οι απαραίτητες διαδικασίες που απορρέουν από την παρούσα.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. 1242/52354
(2)
Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/147) Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’
εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσι−
ακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Του Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
γ) Του Π.δ. 24/2015 (Α΄/20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
ε) Της με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου,
του Δημητρίου.
στ) Της 104/7056, (ΦΕΚ 147/Β΄/2015) υπουργικής απόφασης,
με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 (L227/69 της 31.07.2014)
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ.
1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση», ο οποίος με την τροποποίηση που ψηφί−
στηκε στη Διαχειριστική Επιτροπή των άμεσων ενισχύ−
σεων στις 23−04−2015, η οποία όμως δεν έχει δημοσιευθεί
ακόμα, προβλέπει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν για το 2015
να παρατείνουν την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
ενίσχυσης των γεωργών έως 15 Ιουνίου του 2015.
3. Την επιστολή της Ε. Επιτροπής Ares(2015)1590472 −
14/04/2015, περί των κριτηρίων του ενεργού γεωργού, όπου
αναφέρεται ότι η χώρα μας οφείλει να τροποποιήσει το κρι−
τήριο που βασίζεται στο άρθρο 9.3.α, του καν. ΕΕ 1307/2013,
και να χρησιμοποιήσει το ποσοστό 5% που αναφέρεται
στον κανονισμό.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 147/Β΄/2015) ως εξής:
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται με
την κάτωθι:
«4. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονο−
μικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται
ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό
των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συ−
νολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δρα−
στηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για
το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται
υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που
δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 73/2009,
προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται
στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος
αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται
υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν−1».».
2. Στο άρθρο 38 προστίθεται μετά την παράγραφο 6 η
παράγραφος 7 ως κάτωθι:
«7. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2015 αντί της ημερομηνίας
15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 5 και 6 του
παρόντος άρθρου ορίζουμε την ημερομηνία 15η Ιουνίου.»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(3)
Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων
και προστίμου στον Stanimir Velichkov για τελωνεια−
κή παράβαση.
Mε την αριθ. 4/2013/26.03.2015 καταλογισπκή πράξη του
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονί−
κης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
152 παρ. 5 του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με
το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) και άρθρο
64 του Π.Δ. 331/1985 (Κ.Φ.Δ.), καταλογίσθηκε στον Stanimir
Velichkov Velichkov με Αριθμό ταυτότητας 5809296463 υπή−
κοο Βουλγαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής: α) πρόστιμο
τριακοσίων ευρώ (€ 300,00) πλέον τελών χαρτοσήμου και
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 2,4% ποσού επτά ευρώ και είκοσι
λεπτών (€ 7,20), το οποίο επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο
147 παρ. 2 του N. 2960/2001 για απλή τελωνειακή παράβα−
ση, μη τήρησης των διατυπώσεων της αριθ. 5014486/1716/
Α0019/2009 Α.Υ.Ο. και για το οποίο ευθύνεται προσωπικά
και β) ο διαφυγόν της καταβολής Φ.Π.Α. που αναλογεί στην
αριθ. 14055−4/09.05.2012 Διασάφηση εισαγωγής συνολικού
ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ
και είκοσι πέντε λεπτών (4.349,25 ευρώ), για τον οποίο
ευθύνεται αλληλέγγυα.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(4)
Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων
και προστίμου στον Stanimir Velichkov για τελωνεια−
κή παράβαση.
Με την αριθ. 5/2013/23.03.2015 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152
παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με
το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) και άρθρο
64 του Π.δ. 331/1985 (Κ.Φ.Δ.), καταλογίσθηκε στον Stanimir
Velichkov Velichkov με Αριθμό ταυτότητος 5809296463 υπή−
κοο Βουλγαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής: α) πρόστιμο
τριακοσίων ευρώ (€300,00) πλέον τελών χαρτοσήμου και
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 2,4% ποσού επτά ευρώ και είκοσι
λεπτών (€ 7,20), το οποίο επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο
147 παρ.2 του Ν. 2960/2001 για απλή τελωνειακή παράβα−
ση, μη τήρησης των διατυπώσεων της αριθ. 5014486/1716/
Α0019/2009 Α.Υ.Ο. και για το οποίο ευθύνεται προσωπικά
και β) ο διαφυγών της καταβολής Φ.Π.Α. που αναλογεί στην
αριθ. 14050−3/09.05.2012 Διασάφηση εισαγωγής, συνολικού
ύψους πέντε χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και εβδομή−
ντα οκτώ λεπτών (5.309,78 ευρώ), για τον οποίο ευθύνεται
αλληλέγγυα.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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