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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2333
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1683/109963
Τροποποίηση της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά−
πτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλο−
ντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων
του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και του άρθρου 3 του
ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/92 «Αναμόρφωση
της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) Του άρθρου 37 του ν. 3614/07 «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ Α΄ 320) «Περί παροχής οι−
κονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική,
δασική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ζ) Της αριθ. 394555/2000 κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Γεωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Ν.Α. της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 1324), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 247410/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1194)
όμοια απόφαση.
η) Του άρθρου 29 του ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135).
θ) Του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) «Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
ι) Της αριθ. 282966/09.07.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ Β΄ 1205), όπως κάθε φορά ισχύει.
κ) Της αριθ. 134430/04.03.2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού
εισοδήματος» (ΦΕΚ Β΄ 392).
λ) Των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και τον ν.3943/2011 «Καταπο−
λέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).
μ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν
και ισχύουν:
α) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπι−
ση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή−
ριξης για τους γεωργούς για την τροποποίηση των κα−
νονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ)
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
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β) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής σχετικά με τη θέ−
σπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμέ−
νου σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
γ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πο−
λιτικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ
ε) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λε−
πτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/05 του
Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την τήρηση των λογαριασμών
των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών κι
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε−
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
στ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση
μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη ανάπτυ−
ξης που προβλέπεται από τον Καν(ΕΚ) αριθ. 1698/2005
του Συμβουλίου.
ζ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά
νησιά του Αιγαίου.
η) αριθ. 1974/06 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/05
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 15.
θ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμ−
μόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής
ανάπτυξης.
3. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007 – 2013, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
4. Την αριθ. 262385/21.04.2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
«Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση
του Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)1698/2005 του Συμ−
βουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 509).
5. Την αριθ. 8932/2008 απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 2153), όπως
τροποποιημένη ισχύει.
6. Το Π.Δ. 85/21.06.2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών».
7. Το Π.Δ. 86/21.06.2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 90/05.07.2012 (ΦΕΚ Α΄144) «Διορισμός Υπουρ−
γού και Υφυπουργών».

9. Την αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
10. Το Π.Δ. 119/25.06.2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την αριθ. 391/90092/19.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1778) υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώμα−
τος να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».
12. Την με αριθ. 3424/08.08.2013 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΠΑΑ.
13. Την με αριθ. 16621/08.08.2013 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΕ – ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.
14. Την με αριθ. 89832/08.08.2013 σύμφωνη γνώμη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της αριθ.
079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορι−
σμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» προκειμένου να συμπεριληφθούν ειδικότε−
ρες ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν στις προκηρύξεις των
δράσεων του μέτρου 2.1.4. Οι διατάξεις της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιούνται ως εξής:
Άρθρο δεύτερο
1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 5 το σημείο γ αντικαθί−
σταται ως εξής:
«γ. Για κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις
Για εκτάσεις που παραχωρούνται στους δικαιούχους
από τους Δήμους πρέπει να καθορίζεται, στην απόφαση
παραχώρησης, μεταξύ των άλλων: η συνολική επιφάνεια
της κοινόχρηστης δημοτικής ή κοινοτικής έκτασης, η
έκταση που παραχωρείται σε κάθε παραγωγό χωριστά
και το χαρτογραφικό υπόβαθρο των εκτάσεων αυτών.
Η συγκεκριμένη έκταση που παραχωρείται στους δι−
καιούχους πρέπει να παραμένει σταθερή στη διάρκεια
της πενταετίας τόσο σε έκταση, όσο και σε θέση.
Για τους κοινοτικούς βοσκοτόπους επιτρέπεται η αντι−
κατάσταση ως προς τη θέση, αλλά η έκταση πρέπει να
παραμένει σταθερή. Για την ταυτοποίηση των βοσκοτό−
πων αυτών απαιτείται η καταγραφή του χαρτογραφικού
κωδικού κάθε βοσκότοπου με ποσοστιαία κατανομή της
επιμέρους έκτασής του ανά παραγωγό (ονοματεπώνυμο
και ΑΦΜ) καθώς και του αριθμού και του είδους των
ζώων, σύμφωνα με την κατάσταση δικαιωμάτων βοσκής
που καθορίζεται από τους Δήμους.
Όταν η παραχώρηση δεν καλύπτει την περίοδο δέ−
σμευσης του δικαιούχου, πρέπει τα παραχωρητήρια
να ανανεώνονται κάθε έτος με ευθύνη του δικαιούχου,
ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα της σύμβα−
σης. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1ε του άρθρου ενδέκατου της παρούσας και
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όπως ειδικά περιγράφονται στις δράσεις 1.2 «Βιολογική
κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας»,
3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών
αγροτικών ζώων» και 3.5 «Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου».
Κατ’ εξαίρεση και στο πλαίσιο του συμφωνημένου
σχεδίου δράσης για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη δια−
χείριση βοσκοτόπων, ισχύουν τα κάτωθι:
Όταν μετά την επαναξιολόγηση της βοσκοϊκανότητας
των βοσκοτόπων και όσον αφορά επιλέξιμες εκτάσεις
βοσκοτόπων που δηλώνονταν στην ΑΕΕ μέχρι το 2012,
μεταβληθεί η βοσκοϊκανότητα ή η επιλεξιμότητα αυ−
τών των εκτάσεων δεν επιβάλλονται κυρώσεις στους
δικαιούχους των δράσεων 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5. Οι δικαι−
ούχοι δύνανται να αντικαταστήσουν μέρος ή ολόκλη−
ρες εκτάσεις βοσκοτόπων ή άλλες αντίστοιχες, με την
προϋπόθεση ότι η πυκνότητα βόσκησης είναι εντός των
ορίων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι αντικαταστά−
σεις αυτές είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε τροποποίηση
της σύμβασης και του ΣΠΔ λόγω μείωσης της έκτασης,
χωρίς την εφαρμογή κυρώσεων αλλά και σε διαφορο−
ποίηση του τελικού εγκεκριμένου ποσού της σύμβασης
ειδικά για την περίπτωση της δράσης 1.2 «Βιολογική
Κτηνοτροφία».
2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 4 προ−
στίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«Για τις περιπτώσεις των οικογενειακών εκμεταλλεύ−
σεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου,
θεωρείται δικαιούχος παράτασης ο ένας εκ των δύο
συζύγων, ο οποίος έχει υπογράψει τη σύμβαση και μόνον
για τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στη δική του
ΑΕΕ του 2011».
3. Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 9 το πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως περίοδος δέσμευσης θεωρείται η χρονική περί−
οδος, όπως ορίζεται κατά περίπτωση και η οποία δεν
μπορεί να ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, στη διάρκεια της
οποίας οι δικαιούχοι και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύ−
ονται να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις».
Άρθρο τρίτο
Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 το σημείο γ αντικαθί−
σταται ως εξής:
«γ. Δικαιούχοι − επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι
αγροτικής εκμετάλλευσης − με δικαίωμα παράτασης
όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4
της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, δύνανται να επεκτείνουν την περίοδο
δέσμευσης για δύο το πολύ έτη. Η περίοδος δέσμευσης
των δικαιούχων παράτασης δεν μπορεί να εκτείνεται
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
Η παράταση της σύμβασης των παραπάνω δικαιούχων
θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.
Οι δικαιούχοι ένταξης σε μια δράση με δικαίωμα πα−
ράτασης που διαθέτουν σύμβαση με αγροτεμάχια στα
οποία έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης και ταυτόχρονα
άλλα αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος
δέσμευσης μέχρι και την ημερομηνία δημοσιοποίησης
της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή
παράταση των σε ισχύ συμβάσεων, δύνανται να επιλέ−
ξουν μεταξύ των παρακάτω επιλογών:
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i) Είτε να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή
παράταση της ίδιας δράσης, μόνο για τα αγροτεμάχια
για τα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης.
ii) Είτε να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες
εντάξεις δικαιούχων πενταετούς διάρκειας της ίδιας
δράσης, για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει λήξει η
περίοδος δέσμευσης.
Εξαίρεση αποτελούν:
α. Οι δικαιούχοι παράτασης της δράσης 1.1 «Βιολογική
Γεωργία», οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
ενίσχυσης στο πλαίσιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια−
φέροντος για ένταξη σε νέα πενταετία της δράσης 1.2
«Βιολογική κτηνοτροφία» για διαφορετικά αγροτεμάχια
της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης.
β. Οι δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης της δράσης
4.2. «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπε−
λώνα Ν. Θήρας», οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν αί−
τηση ενίσχυσης στο πλαίσιο Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Δράσης 4.2 είτε για διετή παράταση
μόνο για τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους για
τα οποία δεν είχε λήξει η περίοδος των συμβατικών
τους υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία δημοσιοποί−
ησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
διετή παράταση, είτε για νέα πενταετία, για όλα τα
αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που δεν εντάχθηκαν
στην προηγούμενη Πρόσκληση και μετά την παρέλευση
ενός τουλάχιστον έτους από την Πρόσκληση αυτή».
Άρθρο τέταρτο
1. Στο άρθρο 9 παράγραφος Α το σημείο 2β αντικα−
θίσταται ως εξής:
«β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων η οποία αναζητείται και
ελέγχεται μηχανογραφικά από το Σύστημα».
2. Στο άρθρο 9 παράγραφος Α το σημείο 2δ αντικα−
θίσταται ως εξής:
«δ. Φωτοτυπία της άδειας εγκατάστασης, ή κάθε άλ−
λης νόμιμης άδειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4056/2012 (η οποία στη συνέχεια για λόγους συντομίας
καλείται “Άδεια”), για την περίπτωση των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, των δράσεων 1.2 «Βιολογική κτηνοτρο−
φία», 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρη−
ση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων»
και 3.5 «Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»,
όπου απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Άδειας και εφόσον
έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοσή της αίτηση,
αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στον φορέα υλο−
ποίησης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής της Άδειας
μέχρι την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής του 3ου
έτους εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή
της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά για τα έτη κατά τα
οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των
δικαιούχων και για τα οποία δεν είχε προσκομισθεί η
Άδεια. Μετά τη παρέλευση των 3 ετών, η μη προσκό−
μιση της Άδειας οδηγεί σε αποβολή του δικαιούχου
από τη δράση.
Ο αριθμός και το είδος των ζώων της αίτησης ενίσχυ−
σης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα της κτη−
νοτροφικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί
η εν λόγω Άδεια ή αναφέρεται στη σχετική αίτηση».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Στο άρθρο 9 παράγραφος Β το σημείο 10 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αι−
τήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο μιας μόνο Πρόσκλησης
για μια μόνο δράση από τις δράσεις του Μέτρου 214
οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της αριθ.
079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής από−
φασης. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης ενίσχυσης σε
προσκλήσεις περισσοτέρων της μίας δράσεων, κατά την
αξιολόγηση θα απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων
ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί.
Εξαίρεση αποτελούν:
α. Οι δράσεις 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» και 3.1 «Δι−
ατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών
ζώων» οι οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν και για
το ίδιο τμήμα της προτεινόμενης για ένταξη εκμετάλ−
λευσης και
β. Οι δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική
κτηνοτροφία» οι οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν
για διαφορετικά αγροτεμάχια της προτεινόμενης για
ένταξη εκμετάλλευσης.
γ. Ενδιαφερόμενοι που τη στιγμή δημοσιοποίησης
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν απορ−
ριπτόμενοι τελικής κατάταξης από άλλη δράση που
είχε προκηρυχθεί και αφορούσε σε προγενέστερο έτος
εφαρμογής».
Άρθρο πέμπτο
1. Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων
Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποι−
είται με ευθύνη γεωτεχνικού, ο οποίος ορίζεται από τον
προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνει
τα παρακάτω στάδια:
α. Διοικητικός έλεγχος
Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αι−
τήσεων ενίσχυσης με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 18 της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366)
κοινής υπουργικής απόφασης.
β. Επιτόπιος έλεγχος
Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται μόνο σε περι−
πτώσεις καταγγελιών ή υπονοιών για απάτη».
2. Στο άρθρο 10 το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι καταστάσεις με τους καταρχήν δικαιούχους, επι−
λαχόντες και απορριπτόμενους περιλαμβάνουν τη συ−
νολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν και τους λόγους
απόρριψης. Η οριστική κρίση γίνεται μετά την ολοκλή−
ρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως
θα υποβληθούν.»
3. Στο άρθρο 10 παράγραφος 5 το πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενδιαφερόμενοι, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης με
θυροκόλληση στην έδρα του Δήμου και στις Τοπικές
και Δημοτικές Κοινότητες, μπορούν να υποβάλλουν
ένσταση κατά των καταστάσεων των καταρχήν δικαι−
ούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων. Η ένσταση
υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης και εξετάζεται
από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σε επίπεδο
φορέα υλοποίησης με απόφαση του Περιφερειάρχη της

αντίστοιχης Περιφέρειας και στην οποία συμμετέχει
τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Η εξέταση της ένστα−
σης γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της».
Άρθρο έκτο
1. Στο άρθρο 11 στην παράγραφο 1 το σημείο α αντι−
καθίσταται ως εξής:
«α. Εισήγηση του φορέα υλοποίησης, όπου μεταξύ
των άλλων αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι με τους
οποίους δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης εν−
διαφέροντος της κάθε δράσης, έκθεση ελέγχου με τα
συγκεντρωτικά στοιχεία που προκύπτουν μετά την ολο−
κλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων των
διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο
Σύστημα, υπογραμμένη από τον προϊστάμενο του αρ−
μόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης».
2. Στο άρθρο 11 στην παράγραφο 1 το σημείο β αντι−
καθίσταται ως εξής:
«β. Αντίγραφα των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων,
για όσους δικαιούχους έχουν πραγματοποιηθεί αυτοί,
σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 18 της
αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής
απόφασης καθώς και αντίγραφα των πρακτικών της
επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.»
Άρθρο έβδομο
Στο άρθρο 12 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής πε−
ριόδου 2007−2013, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να
έχουν ενεργές συμβάσεις, αναλαμβάνουν την υποχρέω−
ση να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμμα−
τος όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική
περίοδο. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από
το δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να ζη−
τείται επιστροφή των καταβληθέντων ενισχύσεων για
την περίοδο κατά την οποία ίσχυε».
Άρθρο όγδοο
1. Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 το σημείο γ αντικα−
θίσταται ως εξής:
«γ. Όταν ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δι−
καιούχος της δράσης σύμφωνα με άλλη πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι δεσμεύσεις για κάθε τμή−
μα της ενταγμένης εκμετάλλευσης τηρούνται χωριστά.
Όταν ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δικαι−
ούχος της δράσης σύμφωνα με την ίδια Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται
στο ενοποιημένο τμήμα της εκμετάλλευσης.
Όταν ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δι−
καιούχος άλλης δράσης, η οποία δεν συνδυάζεται με
τη δράση της υπό μεταβίβαση εκμετάλλευσης, τότε η
μεταβίβαση αυτή είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις
ανωτέρας βίας που αφορούν σε θάνατο δικαιούχου ή
μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία.
Σε αυτή την περίπτωση οι δεσμεύσεις για κάθε τμήμα
της ενταγμένης εκμετάλλευσης κάθε δράσης τηρούνται
χωριστά».
3. Στο άρθρο 14 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«3. Τροποποίηση του ΣΠΔ που οδηγεί και σε τροπο−
ποίηση της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μια
φορά κατ’ έτος, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Για
τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η τροποποίηση του ΣΠΔ
και της σύμβασης γίνεται αμέσως μετά την αναγνώριση
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τρο−
ποποίησης του ΣΠΔ και της σύμβασης στο φορέα υλο−
ποίησης το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους
εφαρμογής και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρ−
μογής του τροποποιημένου ΣΠΔ. Εξαίρεση αποτελούν
μόνο οι φθινοπωρινές καλλιέργειες των δράσεων για
τις οποίες το ΣΠΔ δύναται να τροποποιείται και δεύ−
τερη φορά μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους εφαρμογής
και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής του
τροποποιημένου ΣΠΔ.
Το αίτημα για τροποποίηση ΣΠΔ και της σύμβασης
ελέγχεται από τον φορέα υλοποίησης και εγκρίνεται ή
απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης ισχύει το αρ−
χικό ΣΠΔ. Ο φορέας υλοποίησης ενημερώνει εγγράφως
τον παραγωγό ή/και τον σύμβουλο για την απόρριψη
της τροποποίησης του ΣΠΔ. Η τροποποίηση του ΣΠΔ
και της σύμβασης αφορά τη χρονική περίοδο της δέ−
σμευσης που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση των συμ−
βατικών υποχρεώσεων του δικαιούχου».
4. Στο άρθρο 14 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Τροποποίηση του ΣΠΔ που δεν οδηγεί και σε τρο−
ποποίηση της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μια
φορά ετησίως μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους εφαρμο−
γής και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής
του τροποποιημένου ΣΠΔ. Η τροποποίηση αυτή αφορά
ανάλογα με τη δράση σε: αλλαγή καλλιέργειας στα
αγροτεμάχια, σε μεταβολή στο πρόγραμμα βόσκησης,
σε αλλαγή τμημάτων κοινόχρηστων βοσκοτόπων τα
οποία ανανεώνονται με άλλα τμήματα κοινόχρηστου
βοσκότοπου, σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις όπως ανα−
φέρονται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας ή σε κάθε
άλλη περίπτωση συμβατή με τις δεσμεύσεις ανά δράση
στο Κεφάλαιο Γ της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366)
κοινής υπουργικής απόφασης.
Εξαίρεση αποτελούν μόνο:
• οι φθινοπωρινές καλλιέργειες των δράσεων για τις
οποίες το ΣΠΔ δύναται να τροποποιείται και δεύτερη
φορά μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους εφαρμογής και
οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής του τρο−
ποποιημένου ΣΠΔ. Το τροποποιημένο ΣΠΔ αφορά τη
χρονική περίοδο της δέσμευσης που απομένει μέχρι
την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του
δικαιούχου.
• για τις δράσεις 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» και 3.1
«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτι−
κών ζώων» και για το πρώτο και δεύτερο έτος εφαρ−
μογής, η αλλαγή των τμημάτων των κοινόχρηστων βο−
σκοτόπων δύναται να υλοποιηθεί μετά την υπογραφή
της σύμβασης.
Η τροποποίηση του ΣΠΔ με καλλιέργειες των οποίων
η ενίσχυση οδηγεί σε υπέρβαση του εγκεκριμένου πο−
σού της διετούς ή πενταετούς σύμβασης, δεν γίνεται
αποδεκτή από τον φορέα υλοποίησης και εξακολουθεί
να ισχύει το αρχικό ΣΠΔ. Ο φορέας υλοποίησης ενημε−
ρώνει εγγράφως τον παραγωγό ή/και τον σύμβουλο για
την απόρριψη της τροποποίησης του ΣΠΔ.»
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Άρθρο ένατο
1. Στο άρθρο 17 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία
έναρξης των δεσμεύσεων κάθε έτους εφαρμογής δηλα−
δή την 16η Οκτωβρίου ή όπως ειδικά αναφέρεται ανά
δράση στην δημοσιοποιηθείσα Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και εντός είκοσι (20) εργασίμων ημε−
ρών, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στο φορέα υλοποίησης
δήλωση εφαρμογής. Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι
δυνατόν η έναρξη υποβολής της δήλωσης εφαρμογής
για συγκεκριμένη δράση να οριστεί διαφορετικά για
λόγους διασταύρωσης με την ΑΕΕ. Εξαίρεση αποτελεί
η δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους εφαρμογής,
η οποία υποβάλλεται με την υπογραφή της σύμβασης
της δράσης και εντός 20 εργασίμων ημερών, στην περί−
πτωση που η σύμβαση της δράσης δεν έχει υπογραφεί
κατά την ως άνω περιγραφείσα χρονική περίοδο.
Κατά την παραλαβή της δήλωσης εφαρμογής από
τους φορείς υλοποίησης χορηγείται αριθμός ηλεκτρο−
νικού πρωτοκόλλου, ο οποίος επιβεβαιώνει το εμπρό−
θεσμο της υποβολής της δήλωσης εφαρμογής.
Η δήλωση εφαρμογής μπορεί να υποβληθεί από τους
δικαιούχους και ηλεκτρονικά στο Σύστημα που υποστη−
ρίζει την εφαρμογή κάθε δράσης λαμβάνοντας ηλεκτρο−
νικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που
δίνονται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ».
2. Στο άρθρο 17 στην παράγραφο 3 η πρώτη κουκίδα
αντικαθίσταται ως εξής:
« • Ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής κάθε έτους εφαρ−
μογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου» και
προστίθεται μία επιπλέον κουκίδα:
« • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας σε πε−
ρίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την υποβλη−
θείσα στην αίτηση ενίσχυσης».
3. Στο άρθρο 17 στην παράγραφο 3 η τρίτη κουκίδα
αντικαθίσταται ως εξής:
« • Αντίγραφο του παραστατικού αμοιβής του συμ−
βούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορο−
λογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4111/2013) ο οποίος αντι−
κατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), για
τις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία», 1.2 «Βιολογική κτηνο−
τροφία», 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά πε−
ριοχών» και 2.2 «Προστασία υγροτοπικών συστημάτων»
εφόσον στο δικαιούχο παρέχονται υπηρεσίες από σύμ−
βουλο. Σε περίπτωση αλλαγής συμβούλου ο δικαιούχος
οφείλει να προσκομίσει το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Όταν η τεχνική στήριξη καλύπτει την ενταγμένη εκμε−
τάλλευση για μέρος της περιόδου δέσμευσης με βάση
τα αναφερόμενα στο ιδιωτικό συμφωνητικό, η σχετική
ενίσχυση χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα παρέ−
χεται τεχνική στήριξη, με την προϋπόθεση ότι για το
χρονικό διάστημα της κάλυψης της τεχνικής στήριξης
προσκομίζεται παραστατικό αμοιβής του συμβούλου
με τη δήλωση εφαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση δεν
χορηγείται η σχετική ενίσχυση».
4. Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στην τελευταία κου−
κίδα προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
« Σε όλες τις περιπτώσεις των δράσεων που απαιτεί−
ται προσκόμιση παραστατικών σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) αυτός
πλέον αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής
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Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4111/2013)».
5. Στο άρθρο 17 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι φορείς υλο−
ποίησης συγκροτούν ανά δράση και ανά Πρόσκληση,
φάκελο πληρωμής δικαιούχων και προβαίνουν στην
αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης. Ο έλεγχος
των φακέλων πληρωμής διενεργείται από εξουσιοδοτη−
μένους υπαλλήλους του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα
με το ισχύον έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων και σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο φάκελος πληρωμής περιλαμβάνει:
α) Συγκεντρωτική Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου Εκκα−
θάρισης (check list) με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά
Περιφερειακή Ενότητα, για κάθε παρτίδα πληρωμής,
όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και κα−
ταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων
των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων,
υπογεγραμμένη από τον χειριστή της δράσης, τον προ−
ϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο
του φορέα υλοποίησης. Στα στοιχεία περιλαμβάνεται
και η «Βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών».
β) Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου, για κάθε παρτίδα πλη−
ρωμής, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων
των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων,
υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου
τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης.
γ) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, υπο−
γεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον προϊ−
στάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο
του φορέα υλοποίησης, στην οποία εμφανίζονται οι
δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου
το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των δικαιούχων
που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κα−
τάσταση Πληρωμής.
δ) Κατάσταση/Λίστα διοικητικού υπολογιστικού ελέγ−
χου υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές.
ε) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής
Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων
ενίσχυσης υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελε−
γκτές, τον χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο του
αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα
υλοποίησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα αναλυτικά
στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, που
έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και
η αντίστοιχη Κοινοτική Συμμετοχή. Η πλήρης Αναλυτι−
κή Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής διαβιβάζεται σε
ηλεκτρονική μορφή ή με υποβολή μαγνητικού μέσου
στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
στ) Συγκεντρωτική κατάστασης πληρωμής επί της
οποίας πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση
της συνολικής δαπάνης και υπογράφεται από τον αρμό−
διο χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο του αρμόδιου
τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης.
Άρθρο δέκατο
Στο άρθρο 18 παράγραφο 3 σημείο β υποσημείο αα
προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«Και σε περίπτωση ελέγχων με τηλεπισκόπηση, οι
επιτόπιες επισκέψεις που θα ακολουθήσουν για την
εξακρίβωση των δεσμεύσεων της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης και των δεσμεύσεων των γεωργοπεριβαλλοντι−

κών δράσεων διενεργούνται με μεικτά συνεργεία που
απαρτίζουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φορείς υλοποίησης και άλ−
λες αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες. Ο έλεγχος
για την πολλαπλή συμμόρφωση γίνεται σύμφωνα με
ετήσια εγκύκλιο – εγχειρίδιο διαδικασιών που εκδίδεται
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.»
Άρθρο ενδέκατο
1. Στο άρθρο 19 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
« 2. Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη
δράση βάσει της έκτασης
α. Σε καμία περίπτωση δε χορηγείται ενίσχυση σε
δικαιούχο για έκταση μεγαλύτερη από αυτήν με την
οποία εντάχθηκε.
β. Οι εκτάσεις που δηλώνονται από ένα δικαιούχο, για
τις οποίες λαμβάνεται το ίδιο ύψος της ενίσχυσης, θεω−
ρείται ότι αποτελούν μία ομάδα καλλιέργειας. Εξαίρεση
αποτελεί η δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για την οποία
κάθε κατηγορία καλλιέργειας όπως αυτή αποτυπώνεται
στον Πίνακα 24.2 της παραγράφου 6 του άρθρου 24 της
αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής
απόφασης όπως τροποποιείται από το άρθρο δέκατο
τέταρτο της παρούσας αποτελεί ξεχωριστή καλλιερ−
γητική ομάδα.
Όταν η έκταση ανά ομάδα καλλιέργειας, η οποία έχει
ενταχθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης με την
υπογραφή σχετικής σύμβασης και η οποία δηλώνεται
κάθε χρόνο στην αίτηση πληρωμής και τη δήλωση
εφαρμογής, υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζε−
ται, ως αποτέλεσμα διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου,
το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ ενταχθείσας − δη−
λωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται
από τον τύπο:
100 x (ενταχθείσα − δηλωθείσα)
προσδιορισθείσα
και οι μειώσεις υπολογίζονται ως εξής:
αα. Εάν η διαφορά μεταξύ ενταχθείσας − δηλωθείσας
και προσδιορισθείσας έκτασης είναι μικρότερη ή ίση του
0,1 Ha και δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του
20% της δηλωθείσας έκτασης, τότε λαμβάνεται υπόψη
για πληρωμή η δηλωθείσα έκταση.
ββ. Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2)
εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιο−
ρισθείσας έκτασης.
γγ. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2)
εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορι−
σθείσας έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την
προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο
της διαπιστωθείσας διαφοράς και
δδ. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορι−
σθείσας έκτασης, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει
της έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
γ. Εάν η διαφορά μεταξύ συνολικής ενταχθείσας −
δηλωθείσας και συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης
υπερβαίνει το 50% της προσδιορισθείσας έκτασης
ανεξαρτήτου καλλιεργητικής ομάδας, δεν χορηγείται
η ενίσχυση την οποία θα δικαιούταν ο δικαιούχος για το
εν λόγω ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο κάθε δράσης
με βάση την έκταση. Επιπλέον το ποσό της ενίσχυσης
που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ενταχθείσας
και της προσδιορισθείσας έκτασης συμψηφίζεται σύμ−
φωνα με το άρθρο 5β του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επι−
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τροπής, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ)
1034/2008, κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών
ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπί−
στωσης της παράβασης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται
πλήρως κατά το χρονικό αυτό διάστημα, το υπόλοιπο
παραγράφεται.
δ. Για μειώσεις ή αποκλεισμούς, σε περίπτωση διαφο−
ράς μεταξύ της ενταχθείσας − δηλωθείσας έκτασης και
της προσδιορισθείσας, εκ προθέσεως, ισχύουν τα εξής:
αα. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της εντα−
χθείσας − δηλωθείσας έκτασης και της προσδιορισθεί−
σας, οφείλεται σε παρατυπίες που διαπράχθηκαν από
πρόθεση και με την προϋπόθεση ότι η διαφορά αυτή
υπερβαίνει το 0,5% της προσδιορισθείσας έκτασης ή
το 1 εκτάριο, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία δι−
καιούται ο κάτοχος της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης δράσης για το συγκεκριμένο ημε−
ρολογιακό έτος.
ββ. Αν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της
προσδιορισθείσας έκτασης, ο κάτοχος της εκμετάλλευ−
σης αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού
ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της
ενταχθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας και
επιπλέον το ποσό αυτό συμψηφίζεται, σύμφωνα με το
άρθρο 5β του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής, όπως
αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1034/2008, με
την ενίσχυση που δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει
αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών
ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού
έτους της διαπίστωσης της παράβασης. Εάν το ποσό
δεν συμψηφίζεται κατά το χρονικό αυτό διάστημα το
υπόλοιπο παραγράφεται.
ε. Για όλες τις δράσεις του μέτρου, ως μη προσδιο−
ρισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφόσον:
Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εκτάσεων που
καλύπτονται από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή
περιλαμβάνονται και:
• η πώληση αγροτεμαχίων
• η ασυμφωνία χαρτογραφικών κωδικών
• η αντικατάσταση αγροτεμαχίων (με την εξαίρεση
των κοινοτικών βοσκοτόπων σύμφωνα με την παράγρα−
φο 1 του άρθρου δεύτερου της παρούσας και για τις
δράσεις 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5) και
• η μη ύπαρξη παραστατικών κατοχής των εκτάσεων
συμπεριλαμβανομένης και της μη ανανέωσης ενοικι−
αστηρίων που έχουν προσκομισθεί για την απόδειξη
χρήσης/ κατοχής κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων
και βοσκοτόπων. Διευκρινίζεται ότι η επιβολή κυρώσεων
για την περίπτωση της μη ανανέωσης ενοικιαστηρίων
που αφορούν κοινοτικούς βοσκότοπους για τις δράσεις
1.2, 1.3, 3.1 και 3.5 εφαρμόζεται εφόσον υπάρχει εναπομεί−
νας βοσκότοπος για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης
για τον οποίο τηρείται η πυκνότητα βόσκησης εντός
των ορίων της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως γίνεται
αναλυτική αναφορά στα άρθρα δέκατο πέμπτο, δέκατο
έκτο, δέκατο ένατο και εικοστό πρώτο της παρούσας με
τις ειδικές δεσμεύσεις και ειδικές κυρώσεις ανά δράση.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλου τμήματος βοσκοτόπου
ή μη τήρησης της πυκνότητας βόσκησης της ενταγμένης
εκμετάλλευσης εφαρμόζεται η κύρωση της παραγράφου
8 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄
2366) κοινής υπουργικής απόφασης.
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Όταν η μείωση της προσδιορισθείσας έκτασης για
κάθε δράση είναι μόνιμη, μετά την επιβολή των παραπά−
νω κυρώσεων για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής, οι
φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε μείωση της έκτασης
της σύμβασης και του ΣΠΔ σύμφωνα με την παράγραφο
1β του άρθρου 14 της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄
2366) κοινής υπουργικής απόφασης.
στ. Για όλες τις δράσεις του μέτρου εφόσον σε αγρο−
τεμάχιο διαπιστώνεται μη επιλέξιμη καλλιέργεια για τη
δράση ή διαφορετική χρήση ή άλλη καλλιέργεια από τη
δηλωθείσα στο ΣΠΔ, εφαρμόζονται τα κάτωθι:
αα. Όταν κατά τον διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο σε
ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια διαπιστωθεί για πρώτη
φορά μη επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση, επιβάλ−
λεται ποσοστιαία μείωση του συνολικά δικαιούμενου
ποσού ενίσχυσης κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στη
διαφορά μεταξύ της έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια
του εγκεκριμένου ΣΠΔ και της προσδιορισθείσας έκτα−
σης με επιλέξιμη καλλιέργεια, σύμφωνα με τον τύπο:
100 x

(έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ − προσδιορισθείσα)
(%) (1)
έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ

Σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης
επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται ποσοστιαία
μείωση που κλιμακώνεται σύμφωνα με τον τύπο:
κ x 100 x

(έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ − προσδιορισθείσα)
(%) (2)
έκταση εγκεκριμένου ΣΠΔ

όπου κ = 2.5, 5, 10 και 20 για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη
και τέταρτη επανάληψη, αντίστοιχα.
Όταν η μείωση αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτε−
ρο ή ίσο του 50% του ετήσιου ύψους ενίσχυσης, δεν
χορηγείται ενίσχυση για το εν λόγω ημερολογιακό
έτος. Επανάληψη της ως άνω υπέρβασης συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
Στην περίπτωση που η προσδιορισθείσα καλλιέργεια
έχει μόνιμο χαρακτήρα οι φορείς υλοποίησης προβαί−
νουν σε τροποποίηση της σύμβασης και του ΣΠΔ με
αφαίρεση του εν λόγω αγροτεμαχίου και οι οικονομικές
ενισχύσεις που αφορούν το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο
και έχουν κατατεθεί τα προηγούμενα έτη εφαρμογής
ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες προσαυ−
ξημένες με τους νόμιμους τόκους.
ββ. Όταν σε κάποιο αγροτεμάχιο διαπιστωθεί διαφο−
ρετική − μη γεωργική − χρήση ο δικαιούχος θεωρείται
ότι ενήργησε εκ προθέσεως και η ενίσχυση για το συ−
γκεκριμένο έτος εφαρμογής δεν καταβάλλεται. Τυχόν
επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται απο−
βολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των
μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων
με τους νόμιμους τόκους.
γγ. Όταν σε κάποιο αγροτεμάχιο διαπιστωθεί άλλη
καλλιέργεια από τη δηλωθείσα στο ΣΠΔ τότε:
• Εάν η καλλιέργεια που διαπιστωθεί ανήκει στην
ίδια καλλιεργητική ομάδα και είναι επιλέξιμη, τότε την
πρώτη φορά της διαπίστωσης γίνεται μόνο σύσταση
στον δικαιούχο. Εάν επαναληφθεί η διαπίστωση κατά
το/τα επόμενο/α έτη, επιβάλλεται κύρωση 1% στο ποσό
της ενίσχυσης της συγκεκριμένης καλλιεργητικής ομά−
δας. Στη συνέχεια οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν
σε τροποποίηση του ΣΠΔ με τους περιορισμούς που
αναφέρονται στο άρθρο όγδοο της παρούσας.

33398

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

• Εάν η καλλιέργεια που διαπιστωθεί ανήκει σε άλλη
καλλιεργητική ομάδα και είναι επιλέξιμη, τότε κάθε
φορά που παρατηρείται η συγκεκριμένη παράβαση
επιβάλλεται κύρωση 10% στο ποσό της ενίσχυσης της
συγκεκριμένης καλλιεργητικής ομάδας. Στη συνέχεια
οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε τροποποίηση του
ΣΠΔ με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο
όγδοο της παρούσας.
2. Στο άρθρο 19 στη παράγραφο 3 προστίθεται σημείο
στ ως εξής:
«στ. Οι δικαιούχοι της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνο−
τροφία» οφείλουν να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου δέσμευσης, τόσες Μονάδες Μεγάλων Ζώων
(ΜΜΖ) κατά τομέα παρέμβασης όσες αναφέρονται στη
σύμβαση που έχει υπογραφεί και με την οποία έχουν
ενταχθεί στη δράση. Όταν δεν τηρούνται οι προβλε−
πόμενες από τη σύμβαση και το ΣΠΔ ΜΜΖ ανά τομέα
παρέμβασης, επιβάλλονται κυρώσεις όπως αυτές πε−
ριγράφονται στη παράγραφο 5 του άρθρου δέκατου
πέμπτου της παρούσας».
3. Στο άρθρο 19 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Μη υποβολή ΑΕΕ – αίτησης πληρωμής ή/και δήλω−
σης εφαρμογής συγκεκριμένης δράσης
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο
αίτηση ενιαίας ενίσχυσης – αίτησης πληρωμής με ανα−
φορά στον κωδικό παράλληλης δράσης για το τμήμα
της εκμετάλλευσης που εφαρμόζει τη δράση. Μη τή−
ρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό
από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής,
εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών πε−
ριπτώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22
της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη
υποβολής δήλωσης εφαρμογής συγκεκριμένης δράσης.
Ως «μη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρ−
μογής» θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου
από την καταληκτική ημερομηνία. Σε περίπτωση επα−
νάληψης της παράβασης σε κάθε περίπτωση, ο δικαι−
ούχος αποβάλλεται από τη δράση και εφαρμόζονται οι
κυρώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 19 της αριθ.
079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής από−
φασης, διότι η κατ’ επανάληψη μη υποβολή αίτησης
πληρωμής ή δήλωσης εφαρμογής θεωρείται ως μονο−
μερής διακοπή της σύμβασης.»
4. Στο άρθρο 19 παράγραφος 9 το πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγ−
χο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιονδήπο−
τε τρόπο ή δεν συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά
εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή
των ελέγχων, η εκμετάλλευση θεωρείται μη ανευρεθεί−
σα για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής και η αίτηση
πληρωμής απορρίπτεται».
Άρθρο δωδέκατο
Στο άρθρο 21 στην παράγραφο 4 προστίθεται σημείο
δ ως ακολούθως:
«δ. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμ−
βασης τεθούν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις βάσει
εθνικών και κοινοτικών διατάξεων τους οποίους ο δικαι−
ούχος δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να τηρήσει».

Άρθρο δέκατο τρίτο
Στο άρθρο 23 η παράγραφος 3 αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«3. Κατά την περίοδο της δέσμευσης δεν επιτρέπε−
ται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν
αναληφθεί οι ειδικές δεσμεύσεις του Κεφαλαίου Γ της
αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής
απόφασης, πλην των περιπτώσεων:
α. Της παραγράφου 3α του άρθρου 21 της αριθ. 079833/
24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής απόφασης
καθώς και
β. των βοσκοτόπων της παραγράφου 1 του άρθρου
δεύτερου της παρούσας».
Άρθρο δέκατο τέταρτο
1. Στο άρθρο 24 παράγραφος 3 στο σημείο α προστί−
θεται υποσημείο γγ ως εξής:
«γγ. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του
Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και των εφαρμο−
στικών Κανονισμών 555/2008 και 436/2009, ιδίως σε ό,τι
αφορά δηλώσεις συγκομιδής, δηλώσεις παραγωγής και
παράνομες φυτεύσεις».
2. Στο άρθρο 24 στην παράγραφος 4 η τελευταία
πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως αροτραίες καλλιέργειες θεωρούνται οι καλλιέρ−
γειες όλων των κατηγοριών του Πίνακα της παραγρά−
φου 6 του παρόντος άρθρου, εκτός από τις κατηγορίες
«ελαιοκομία», «αμπελοειδή», «αρωματικά φυτά», «κρόκος»
καθώς και η μηδική και η αγριαγκινάρα από την κατη−
γορία των κτηνοτροφικών φυτών».
3. Στο άρθρο 24 η παράγραφος 5 σημείο α αντικαθί−
σταται ως εξής:
«5. Ειδικά δικαιολογητικά.
α. Με την αίτηση ενίσχυσης συνυποβάλλονται τα κά−
τωθι:
αα. Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίη−
σης Βιολογικών Προϊόντων, όπου αναφέρονται αναλυτι−
κά οι καλλιέργειες και ο χρόνος έναρξης της βιολογικής
καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο, όταν η πιστοποίηση των
αγροτεμαχίων βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή. Στη
βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται και τα αγροτεμάχια
με καλλιέργειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στά−
διο και ο χρόνος έναρξης του μεταβατικού σταδίου. Οι
καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφή πρέπει
να επισημαίνονται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
βιολογικές καλλιέργειες στην βεβαίωση αναφέρονται τα
αγροτεμάχια με πλήρη στοιχεία (χαρτογραφικό υπόβα−
θρο, έκταση, τοποθεσία και καλλιέργεια) που προτίθεται
ο παραγωγός να εντάξει στη δράση.
ββ. Για να ληφθούν υπόψη τα ειδικά κριτήρια επιλο−
γής με την αίτηση ενίσχυσης, συνυποβάλλονται και τα
κατωτέρω:
i. Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
ii. Παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι έχει
παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία
είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ
και ΠΓΕ, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παράγει τέτοια
προϊόντα.
iii. Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρεται ότι
παράγει ζωικά βιολογικά προϊόντα.
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iv. Βεβαίωση του δημάρχου ότι η εκμετάλλευση του υποψηφίου βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των
3.100 κατοίκων.»
4. Στο άρθρο 24 παράγραφος 5 σημείο γ το υποσημείο αα αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007 για κάθε έτος εφαρμογής».
5. Στο άρθρο 24 παράγραφος 5 σημείο γ το υποσημείο ββ αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Παραστατικά Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) από τα οποία προκύπτει η αμοιβή του
Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων».
6. Στο άρθρο 24 παράγραφος 5 σημείο γ το υποσημείο δδ αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ. Παραστατικά Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) από τα οποία προκύπτει η αμοιβή του
συμβούλου σε περίπτωση ύπαρξης συμβούλου».
7. Στο άρθρο 24, παράγραφος 5, σημείο γ, υποσημείο εε, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Παραστατικά Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) από τα οποία προκύπτει η πραγμα−
τοποίηση των χημικών αναλύσεων σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί».
8. Στο άρθρο 24 παράγραφος 6 σημείο α το υποσημείο ββ αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Ο τρόπος αξιοποίησης (είδος καλλιέργειας). Η ετήσια ενίσχυση της έκτασης σε αγρανάπαυση για τις
αροτραίες καλλιέργειες με περίοδο προσαρμογής, καθορίζεται από την τιμή ενίσχυσης της καλλιέργειας που
προηγείται (αν η αγρανάπαυση πραγματοποιηθεί κατά το 2ο έτος της περιόδου προσαρμογής) ή έπεται (αν η
αγρανάπαυση πραγματοποιηθεί κατά το 1ο έτος της περιόδου προσαρμογής).
Αν σε κάποιο αγροτεμάχιο η υποχρεωτική αγρανάπαυση πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο έτος της περιό−
δου προσαρμογής, που συμπίπτει και με το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η αροτραία καλλιέργεια που
έπεται της αγρανάπαυσης και έχει δηλωθεί στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά την υποβολή
της αίτησης ενίσχυσης, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάποια άλλη επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια άλλης
καλλιεργητικής ομάδας σε περίπτωση τροποποίησης του ΣΠΔ. Σε περίπτωση αγρανάπαυσης για τις καλλιέργειες
χωρίς περίοδο προσαρμογής, δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση».
9. Στο Άρθρο 24 παράγραφος 6 σημείο α υποσημείο γγ ο πίνακας 24.2. αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 24.2: Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 1.11
Σύνολο
σε €/Ha/έτος
Με
Χωρίς
Χωρίς
Δαπάνες Χημική Πιστο− Με περίοδο
περίοδο
περίοδο
περίοδο
στήριξης ανάλυση ποίηση προσαρμογής
προσαρμογής προσαρμογής
προσαρμογής
711
370
15
30
−
756
415
Απώλεια εισοδήματος

Ομάδες
Καλλιέργειας

Δαπάνες1

Ελαιοκομία
Αμπελοειδή
(εξαιρούνται οι αμπε−
λώνες για επιτραπέ−
855
855
15
30
−
900
900
ζια χρήση και για στα−
φίδα)
Αραβόσιτος αρδευόμε−
491
491
15
30
64
600
600
νος (για ζωοτροφή) (*)
Μηδική
519
344
15
30
36
600
425
Αρδευόμενη (*)
Βαμβάκι αρδευόμε−
429
420
15
30
60
534
525
νο (*)
Σιτηρά, ρύζι, όσπρια,
ηλίανθος & λοιπές
275
202
15
30
−
320
247
αροτραίες καλλιέρ−
γειες
Κτηνοτροφικά φυτά &
λοιπές καλλιέργειες
που δεν χρησιμοποιού−
275
203
15
30
40
360
288
νται για τη διατροφή
του ανθρώπου
Αρωματικά φυτά
275
202
15
30
−
320
247
Κρόκος
855
855
15
30
−
900
900
(*) Ο ξηρικός αραβόσιτος, η ξηρική μηδική και το ξηρικό βαμβάκι ενισχύονται ως «Κτηνοτροφικά φυτά» στην
κατηγορία «Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου».
10. Στο άρθρο 24 παράγραφος 7 το σημείο γ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι δαπάνες οι οποίες αφορούν στήριξη για σύμβουλο και χημικές αναλύσεις υπολογίζονται και καταβάλλο−
νται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν με παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
1
Στις περιπτώσεις καλλιεργειών (τρόφιμα) που δεν προβλέπονται δαπάνες πιστοποίησης από την υπόψη δράση αυτές μπο−
ρούν να καλυφθούν από τις πιστώσεις του μέτρου 1.3.2. του ΠΑΑ 2007−2013.
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Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ,σε ετήσια βάση και ως το ύψος που αναφέρεται στον Πίνακα 24.2 του παρόντος άρθρου. Σε
περίπτωση μη πραγματοποίησης των παραπάνω δαπανών κατ’ έτος, αυτές δεν θα υποκαθίστανται με δαπάνες
απώλειας εισοδήματος, στο πλαίσιο αλλαγής καλλιέργειας σε ενδεχόμενη τροποποίηση του ΣΠΔ τα επόμενα
έτη της περιόδου δέσμευσης.».
11. Στο άρθρο 24 παράγραφος 7 το σημείο ζ αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Για την αποφυγή επικάλυψης μεταξύ του πρώτου και δεύτερου πυλώνα, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης
ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 όσοι γεωργοί χρηματοδο−
τούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 του Μέτρου 2.1.4. του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013».
12. Στο άρθρο 24 παράγραφος 7 το σημείο η αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Οι δικαιούχοι που υπέγραψαν συμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ 2000−2006 μέχρι 31.12.2006, έχουν δικαίωμα
παράτασης από 1.1.2012 για όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με επιλέξιμες καλλιέργειες, εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις και τηρούν τις δεσμεύσεις του ΠΑΑ 2007−2013, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο τρίτο
της παρούσας.
Οι δικαιούχοι που υπέγραψαν σύμβαση το έτος 2006 με καλλιέργειες μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου
και των οποίων οι πενταετείς δεσμεύσεις ξεκίνησαν στο τέλος του 2007 και με δεδομένο ότι η λήξη της περιό−
δου δέσμευσης στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007−2013 δεν είναι δυνατόν να είναι μεταγενέστερη της 31.12.2013, δύναται
να διακόψουν την ισχύουσα σύμβαση και να είναι δικαιούχοι διετούς παράτασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.1 για διετή παράταση.
Πυρόπληκτοι δικαιούχοι του μέτρου 3.1. «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 232456/01.05.2008 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 928) με μόνιμες φυτείες, μέρος της εκμετάλλευσης των οποίων υπέστη ολοσχερή καταστροφή του φυτι−
κού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών έτους 2007 και οι οποίοι συνέχισαν με τροποποιημένη σύμβαση
περιοριζόμενη στο υπόλοιπο τμήμα της εκμετάλλευσης που δεν υπέστη καταστροφή, δύνανται να εντάξουν το
σύνολο της εκμετάλλευσής τους (τμήμα εκμετάλλευσης που υπέστη ζημιά και τμήμα εκμετάλλευσης που δεν
υπέστη ζημιά) στη νέα διετή σύμβαση στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δικαιούχους με
δικαίωμα παράτασης της δράσης.
Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το τμήμα της εκμετάλλευσης που είχε εξαιρεθεί λόγω ανωτέρας βίας, θα πρέπει
για το τμήμα αυτό να ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
α) να μην έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης,
β) να καλύπτεται και αυτό το τμήμα της εκμετάλλευσης από σύμβαση σε ισχύ με Οργανισμό Ελέγχου και Πι−
στοποίησης Βιολογικών Προϊόντων,
γ) να έχει επανέλθει σε παραγωγική φάση,
δ) να έχει ψηφιοποιηθεί στην ΑΕΕ 2011 και να εξασφαλίζεται η αντιστοίχιση με το χαρτογραφικό υπόβαθρο
της ΑΕΕ 2007».
13. Στο άρθρο 24 παράγραφος 8 το σημείο β αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η παραπάνω κύρωση α εφαρμόζεται και στην περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης τήρησης των απαιτή−
σεων του Καν (ΕΚ) 834/2007 από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
Σε περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση που αφορά σε μέρος των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, δεν
καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση για τα εν λόγω αγροτεμάχια για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής, ενημε−
ρώνονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και δεν γίνεται μείωση της έκτασης της σύμβασης. Σε περίπτωση που και κατά
το επόμενο έτος εφαρμογής δεν προσκομιστεί βεβαίωση για τα ίδια αγροτεμάχια θεωρείται ότι επαναλαμβάνεται
η παράβαση, απορρίπτονται τα εν λόγω αγροτεμάχια από τη δράση και τροποποιείται η σύμβαση ως προς την
έκταση, χωρίς να εφαρμοστούν κυρώσεις λόγω μείωσης έκτασης, και ανακτώνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά
για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με τις νόμιμες προσαυξήσεις».
14. Στο άρθρο 24 παράγραφος 8 το σημείο γ αντικαθίσταται ως εξής:
« Όταν σε κάποιο αγροτεμάχιο διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης της
παραγράφου 4 του άρθρου 24 της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιείται από την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου τέταρτου της παρούσας, ο δικαιούχος θεωρείται ότι
ενήργησε εκ προθέσεως και εφαρμόζονται οι κυρώσεις του σημείου δ της παραγράφου 1 του άρθρου ενδέκατου
της παρούσας.».
Άρθρο δέκατο πέμπτο
1. Στο άρθρο 25 παράγραφος 5 σημείο γ το υποσημείο αα αντικαθίστανται ως εξής:
«αα. Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007 για κάθε έτος εφαρμογής».
2. Στο άρθρο 25 παράγραφος 6 ο Πίνακας 25.2. αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 25.2 Μέγιστο ύψος της ενίσχυσης σε Ευρώ/ΜΜΖ/Ηa/έτος για τη δράση 1.2
Είδος ζώου και
κατεύθυνση παραγωγής
Αίγες και πρόβατα

Απώλεια εισοδήματος
Με περίοδο Χωρίς περίοδο
προσαρμογής προσαρμογής
170
141

Δαπάνες
Στήριξη
10

Σύνολο
Με περίοδο Χωρίς περίοδο
προσαρμογής προσαρμογής
180
151
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Βοοειδή με
329
263
10
339
273
γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση
Βοοειδή με κρεοπαραγωγική /
156
156
10
166
166
διπλή κατεύθυνση
3. Στο άρθρο 25 παράγραφος 7 στο σημείο α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«Στο μέγιστο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται το πρόσθετο κόστος που μπορεί να ανέλθει μέχρι 10 Ευρώ/εκτάριο και
αφορά στις δαπάνες τεχνικής στήριξης από σύμβουλο υπεύθυνο για την εκπόνηση και παρακολούθηση του ΣΠΔ».
4. Στο άρθρο 25 παράγραφος 7 προστίθεται το παρακάτω σημείο δ:
«δ. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την πιστοποίηση των βιολογικά παραγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο του
Κανονισμού 834/2007, δεν ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας και μπορούν να ενταχθούν στις ενισχύσεις του
Μέτρου 1.3.2. «Συμμετοχή γεωργών σε σύστημα για την ποιότητα τροφίμων» του ΠΑΑ 2007−2013».
5. Στο άρθρο 25 η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ειδικές κυρώσεις.
α. Σε περίπτωση μη τήρησης από τους δικαιούχους των προβλεπόμενων ΜΜΖ κατά τομέα παρέμβασης που
αναφέρονται στη σύμβαση και στο ΣΠΔ, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
αα. Όταν διαπιστώνεται απόκλιση μέχρι και 5% μεταξύ των ενταχθέντων ΜΜΖ της σύμβασης και των προσδιο−
ρισθέντων ΜΜΖ κατόπιν διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, για πρώτη φορά, εφαρμόζεται κατά το ίδιο ποσοστό
μείωση του συνολικού ποσού της ενίσχυσης για το εν λόγω έτος εφαρμογής.
Αν επαναληφθεί η ανωτέρω απόκλιση σε επόμενο έτος εφαρμογής, εφαρμόζεται μείωση του συνολικού ποσού
της ενίσχυσης κατά 10% για το έτος που αφορά η αίτηση πληρωμής. Αν επαναληφθεί η ανωτέρω απόκλιση για
τρίτη, τέταρτη ή και πέμπτη χρονιά, εφαρμόζεται μείωση του ποσού της ενίσχυσης κατά 15%, 20% και 25% για
το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο έτος που αφορά η αντίστοιχη αίτηση πληρωμής.
ββ. Όταν διαπιστώνεται απόκλιση μεγαλύτερη του 5% ως και 50%, μεταξύ των ενταχθέντων ΜΜΖ της σύμβασης
και των προσδιορισθέντων ΜΜΖ κατόπιν διοικητικών ή επιτοπίων ελέγχων, για πρώτη φορά, εφαρμόζεται μείωση
αρχικά του συνολικού ποσού της ενίσχυσης κατά το ποσοστό της διαπιστωθείσας απόκλισης και επιβάλλεται
πρόσθετη κύρωση που συνίσταται σε επιπλέον μείωση του απομένοντος ποσού της ενίσχυσης κατά το ίδιο
ανωτέρω ποσοστό απόκλισης.
Όταν διαπιστωθεί απόκλιση εντός του εύρους των ανωτέρω ποσοστών σε οποιαδήποτε από τα επόμενα έτη
εφαρμογής, αποβάλλεται ο δικαιούχος από το πρόγραμμα και αναζητούνται τυχόν καταβληθέντα μέχρι τότε
ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους.
γγ. Όταν διαπιστωθεί απόκλιση μεγαλύτερη του 50% μεταξύ των ενταχθέντων ΜΜΖ της σύμβασης και των
προσδιορισθέντων ΜΜΖ κατόπιν διοικητικών ή επιτοπίων ελέγχων, για πρώτη φορά, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση
για το έτος που αφορά η αίτηση πληρωμής. Όταν διαπιστωθεί απόκλιση κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε
επόμενο έτος εφαρμογής αποβάλλεται ο δικαιούχος από το πρόγραμμα και αναζητούνται τυχόν καταβληθέντα
μέχρι τότε ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους.
β. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων,
ο δικαιούχος οφείλει να υπογράψει νέα σύμβαση με άλλον εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι η ενταγμένη εκμετάλλευση δεν τίθεται εκτός συστήματος ελέγχου
βιολογικής γεωργίας για κανένα χρονικό διάστημα. Η νέα σύμβαση υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης εντός
30 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, ο δικαιούχος:
αα. Αποκλείεται για το εξεταζόμενο έτος από τη δράση,
ββ. Σε περίπτωση επανάληψης αποβάλλεται οριστικά από τη δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβλη−
θείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
γ. Οι κυρώσεις του σημείου β του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη προσκόμισης βεβαί−
ωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 834/2007 από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων.
δ. Σε περίπτωση παρατυπιών σχετικά με την Άδεια και συγκεκριμένα:
αα. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης της δυναμικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όπως αυτή
αναφέρεται στην Άδεια, ισχύουν τα εξής:
• Εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης για την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως αυ−
τές περιγράφονται στο άρθρο 9 της αριθ. 262385/21.4.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 509) για την
«Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του Κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου», επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις
της πολλαπλής συμμόρφωσης.
• Ενημερώνεται εγγράφως η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ), όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4056/2012 «Ρυθμί−
σεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» προκειμένου να προβεί σε
επιτόπιο έλεγχο και, εφόσον διαπιστώσει παραβάσεις, να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
• Ενημερώνονται εγγράφως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προ−
ϊόντων με τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση ο δικαιούχος, με παράλληλη κοινοποίηση στη Δ/νση Βιολογικής
Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της τήρησης των
κατευθύνσεων και προδιαγραφών των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008».
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ββ. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας, ισχύουν τα
εξής:
• Εάν η ανάκληση έγινε αποδεδειγμένα, λόγω υπαιτι−
ότητας του δικαιούχου, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για
το διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει η Άδεια. Ο δι−
καιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη νέα Άδεια σε
διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία
ανάκλησης της προηγούμενης Άδειας. Εάν δεν προσκο−
μιστεί η νέα Άδεια εντός του ανωτέρω χρονικού δια−
στήματος, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη
δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβληθείσες
ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
• Εάν η ανάκληση έγινε χωρίς υπαιτιότητα του δικαι−
ούχου, καταβάλλεται η ενίσχυση για το εν λόγω έτος
εφαρμογής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει
τη νέα Άδεια σε διάστημα δύο ημερολογιακών ετών
από την ημερομηνία της ανάκλησης της προηγούμενης
Άδειας. Οι ενισχύσεις που αντιστοιχούν στο διάστη−
μα αυτό καταβάλλονται με την προσκόμιση της νέας
Άδειας. Εάν δεν προσκομιστεί η ανωτέρω Άδεια εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο δικαιούχος απο−
βάλλεται οριστικά από τη δράση και επιστρέφονται οι
μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες
με τους νόμιμους τόκους.
ε. Σε περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων, όταν δεν
ήταν δυνατή η σύναψη μίσθωσης πενταετούς διάρκει−
ας και δεν τηρήθηκε η δέσμευση της ανανέωσης του
ετήσιου μισθωτηρίου ισχύουν τα εξής:
αα. Εφόσον η μη ανανέωση του ετήσιου μισθωτηρίου
έχει ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση της πυκνότητας
βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης εντός των
ορίων της πολλαπλής συμμόρφωσης, θεωρείται ότι δι−
ακόπτεται η δράση, η ευθύνη βαρύνει το δικαιούχο και
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 8 του άρ−
θρου 19 της αριθ. 079833/24−10−2011 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β 2366/2011).
ββ. Εφόσον η μη ανανέωση του ετήσιου μισθωτηρίου
επηρεάζει μεν την πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης
εκμετάλλευσης αλλά αυτή εξακολουθεί να παραμένει
εντός των ορίων της πολλαπλής συμμόρφωσης, επιβάλ−
λονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 σημείου ε του
άρθρου ενδεκάτου της παρούσας.
Άρθρο δέκατο έκτο
1. Στο άρθρο 26 παράγραφος 5 ο πίνακας 26.2 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 26.2. Ποσά ανά απομακρυνθείσα ΜΜΖ (€/
έτος)

Περιφέρεια
− Αν. Μακεδονίας
− Θράκης
− Κεντρικής
Μακεδονίας
− Δυτικής
Μακεδονίας
− Δυτ. Ελλάδας
− Πελοποννήσου
− Ιονίων Νήσων
− Ηπείρου

Πρόβατα
Αίγες
€/έτος ανά
€/έτος ανά
απομακρυνθείσα απομακρυνθείσα
ΜΜΖ
ΜΜΖ

705

625

780

740

−
−
−
−
−

Θεσσαλίας
480
550
Στ. Ελλάδας
Κρήτης
515
550
Β. και Ν. Αιγαίου
Αττικής
2. Στο άρθρο 26 παράγραφος 5 ο πίνακας 26.3 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 26.3. Μέγιστα ποσά ανά εκτάριο αξιοποιού−
μενου βοσκοτόπου

Περιφέρεια

Πρόβατα
Αίγες
€/έτος ανά Ha
€/έτος ανά Ha
αξιοποιούμενου αξιοποιούμενου
βοσκότοπου
βοσκότοπου

− Αν. Μακεδονίας
− Θράκης
− Κεντρικής
360
320
Μακεδονίας
− Δυτικής
Μακεδονίας
− Δυτ. Ελλάδας
− Πελοποννήσου
400
380
− Ιονίων Νήσων
− Ηπείρου
− Θεσσαλίας
270
310
− Στ. Ελλάδας
− Κρήτης
290
310
− Β. και Ν. Αιγαίου
− Αττικής
3. Στο άρθρο 26 παράγραφος 7 το σημείο α αντικα−
θίσταται ως εξής
«α. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των προβλεπόμενων
στο ΣΠΔ πυκνοτήτων βόσκησης από τους δικαιούχους,
επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
• Για απόκλιση μέχρι και 5% που διαπιστώνεται για
πρώτη φορά, γίνεται κατά το ίδιο ποσοστό μείωση του
ποσού της ενίσχυσης.
Τυχόν επανάληψη σε επόμενο έτος εφαρμογής συνεπά−
γεται μείωση του συνολικού ποσού της ενίσχυσης κατά
10% για το έτος που αφορά η αίτηση πληρωμής. Τυχόν
επανάληψη της απόκλισης για τρίτη, τέταρτη ή και πέμπτη
χρονιά, συνεπάγεται μείωση του ποσού της ενίσχυσης
κατά 15%, 20% και 25% για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο
έτος που αφορά η αντίστοιχη αίτηση πληρωμής.
• Για απόκλιση μεγαλύτερη του 5% ως και 50%, γίνε−
ται μείωση αρχικά του συνολικού ποσού της ενίσχυσης
κατά το ποσοστό της διαπιστωθείσας απόκλισης και
επιβάλλεται πρόσθετη κύρωση που συνίσταται σε επι−
πλέον μείωση του απομένοντος ποσού της ενίσχυσης
κατά το ίδιο ανωτέρω ποσοστό απόκλισης.
Τυχόν διαπίστωση απόκλισης εντός του εύρους των
ανωτέρω ποσοστών σε οποιαδήποτε από τα επόμενα
έτη εφαρμογής, συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου
από το πρόγραμμα και αναζήτηση τυχόν καταβληθέντων
μέχρι τότε ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Για
απόκλιση μεγαλύτερη του 50%, δεν χορηγείται καμία
ενίσχυση για το έτος που αφορά η αίτηση πληρωμής.
Η διαπίστωση απόκλισης κατά ποσοστό μεγαλύτε−
ρο του 50% σε επόμενο έτος εφαρμογής συνεπάγε−
ται αποβολή από το πρόγραμμα και αναζήτηση τυχόν
καταβληθέντων μέχρι τότε ποσών ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων.»
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4. Στο άρθρο 26 παράγραφος 7 το σημείο δ αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Σε περίπτωση παρατυπιών σχετικά με την Άδεια και συγκεκριμένα:
αα. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης υπέρβασης της δυναμικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης όπως αυτή
αναφέρεται στην Άδεια ισχύουν τα εξής:
• Εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης για την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 9 της αριθ. 262385/21.4.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 509) για την «Εφαρμογή
του καθεστώτος της Πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού
(ΕΚ) 73/2009 και του Κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου», επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της πολ−
λαπλής συμμόρφωσης.
• Ενημερώνεται εγγράφως η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ), όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4056/2012 «Ρυθμί−
σεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», προκειμένου να προβεί σε
επιτόπιο έλεγχο και, εφόσον διαπιστώσει παραβάσεις, να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις».
ββ. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας, ισχύουν τα εξής:
• Εάν η ανάκληση έγινε αποδεδειγμένα λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το
διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει η Άδεια. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη νέα Άδεια σε διάστη−
μα δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία ανάκλησης της προηγούμενης Άδειας. Εάν δεν προσκομιστεί
η νέα Άδεια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη δράση και
επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
• Εάν, η ανάκληση έγινε χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου, καταβάλλεται η ενίσχυση για το εν λόγω έτος
εφαρμογής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη νέα Άδεια σε διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από
την ημερομηνία της ανάκλησης της προηγούμενης Άδειας. Οι ενισχύσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό
καταβάλλονται με την προσκόμιση της νέας Άδειας. Εάν δεν προσκομιστεί η ανωτέρω Άδεια εντός του ανωτέ−
ρω χρονικού διαστήματος, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε
καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.».
Άρθρο δέκατο έβδομο
1. Στο άρθρο 27 παράγραφος 5 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Παραστατικά Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) από τα οποία προκύπτει και ελέγχεται η
εφαρμογή της αζωτούχου λίπανσης».
1. Στο άρθρο 27 παράγραφος 6 σημείο αα ο πίνακας 27.3. αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 27.3: Ύψος ενίσχυσης σε Ευρώ/Ha/έτος
Τμήμα των νομών:
Τμήμα των νομών:
Τμήμα των νομών:
α) Ηλείας και Αχαΐας
α) Βοιωτίας, Φθιώ−
Καρδίτσας, Λάρι−
(λεκάνη Πηνειού Ηλείας)
τιδας και Φωκίδας
σας, Τρικάλων και
Καλλιέργεια
β) Αργολίδας (Αργολικό
(Κωπαϊδικό πεδίο)
Μαγνησίας (ανα−
Πεδίο) και
β) Φθιώτιδας (ανα−
τολική και δυτική
γ) Άρτας − Πρέβεζας
τολική και δυτική
Θεσσαλία)
(πεδιάδα Άρτας − Πρέβεζας)
Θεσσαλία)
Χωρίς
Με
Χωρίς
Με
Χωρίς
Με
Χωρίς
Με
τεχνική
τεχνική
τεχνική
τεχνική
τεχνική
τεχνική
τεχνική
τεχνική
στήριξη
στήριξη
στήριξη
στήριξη
στήριξη στήριξη
στήριξη στήριξη
Αραβόσιτος
390
405
390
405
570
585
436
451
Βαμβάκι
324
339
297
312
416
431
335
350
Κηπευτικά
585
600
585
600
585
600
585
600
Σακχαρότευτλα
550
565
550
565
585
600
550
565
2. Στο άρθρο 27 στην παράγραφο 7 στο σημείο α προστίθεται τρίτο εδάφιο το εξής:
«Στην περίπτωση μεταβίβασης εκμετάλλευσης στην οποία εφαρμόζεται διαφορετική μεθοδολογία από αυτή
που εφαρμόζει ο αποδέκτης της εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως εάν έχει ήδη προηγηθεί αλλαγή μεθοδολογίας
σε προηγούμενα έτη εφαρμογής, ο αποδέκτης της εκμετάλλευσης υποχρεωτικά εφαρμόζει τη Μεθοδολογία Α».
3. Στο άρθρο 27 παράγραφος 7 το σημείο «β. Λίπανση και άρδευση» αντικαθίσταται ως «γ. Λίπανση και άρδευση».
5. Στο άρθρο 27 παράγραφος 7 σημείο «β. Λίπανση και άρδευση» υποσημείο iii η τελευταία κουκίδα αντικαθί−
σταται ως εξής:
• η ημερομηνία εφαρμογής της τελευταίας δόσης αζωτούχου λίπανσης για όλες τις επιλέξιμες καλλιέργειες
(συμπεριλαμβανομένων και των καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στους πίνακες λιπαντικής αγωγής των προ−
γραμμάτων δράσης), ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος στα παραστατικά ΚΦΑΣ λιπασμάτων».
6. Στο άρθρο 27 στην παράγραφο 7 προστίθεται σημείο δ ως εξής:
«δ. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι παράτασης μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενίσχυσης μόνο στην Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση. Εξαίρεση αποτελούν όσοι δικαιούχοι παράτασης είχαν και δεύτερη
σύμβαση για την ίδια δράση, η οποία έληξε το φθινόπωρο του 2010 οι δικαιούχοι αυτοί δύνανται να υποβάλλουν
αίτηση ενίσχυσης είτε για παράταση μόνο για την έκταση που δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης είτε για νέα
ένταξη. Στην αίτηση ενίσχυσης για νέα ένταξη, δεν δύνανται να συμπεριληφθούν αγροτεμάχια τα οποία κατά
Νομοί Θεσσαλονίκης
Κιλκίς, Πέλλας Ημαθί−
ας και τμήμα του Νο−
μού Σερρών (λεκάνη
Στρυμόνα)
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το έτος 2011 εφαρμόστηκε η δράση 2.1 «Προστασία των
ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»».
7. Στο άρθρο 27 παράγραφος 8 σημείο α το υποσημείο
δδ αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που, ενώ απαγορεύεται η εφαρμογή
οποιασδήποτε λίπανσης, διαπιστωθεί ότι έχει εφαρμο−
στεί λίπανση, επιβάλλεται μείωση της συνολικής δικαι−
ούμενης ενίσχυσης κατά 40% για το έτος που αφορά η
παράβαση. Επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή
του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι
τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με
τους νόμιμους τόκους».
8. Στο άρθρο 27 παράγραφος 8 το σημείο β αντικα−
θίσταται ως εξής:
«β. Μη εφαρμογή του απαιτούμενου ποσοστού αγρα−
νάπαυσης
αα. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μεγαλύτε−
ρο του 50% (με αποδεκτή απόκλιση +10%), συνεπάγεται
μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5% για
το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση
της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10%, ενώ δεύτερη
επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 15%. Τρίτη επανάληψη οδηγεί σε οριστική
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση.
ββ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο
του 25% και μεγαλύτερο ή ίσο του 15% (με αποδεκτές
μειώσεις 10%), συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμε−
νης ενίσχυσης κατά 20% για το έτος της παράβασης.
Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 50%, ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή του 40% των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
γγ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο
του 15% και μεγαλύτερο ή ίσο του 5% (με αποδεκτές
μειώσεις 10%), συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμε−
νης ενίσχυσης κατά 30% για το έτος της παράβασης.
Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 60%, ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
δδ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο
του 5% (με αποδεκτές μειώσεις 10%), συνεπάγεται μη
καταβολή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος. Επα−
νάληψη συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη
δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
γ. Μη εφαρμογή του απαιτούμενου ποσοστού ακαλ−
λιέργητου περιθωρίου
αα. Σε περίπτωση εφαρμογής ακαλλιέργητου περιθω−
ρίου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% (με αποδεκτή
απόκλιση +10% ), συνεπάγεται μείωση της καταβαλλό−
μενης ενίσχυσης κατά 5% για το έτος της παράβασης.
Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 10%, ενώ δεύτερη επανάληψη οδηγεί σε
μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 15%. Τρίτη
επανάληψη οδηγεί σε οριστική αποβολή του δικαιούχου
από τη δράση.
ββ. Εφαρμογή ακαλλιέργητου περιθωρίου σε ποσοστό
μικρότερο του 5% (με αποδεκτές μειώσεις 10%) συνε−
πάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά
20% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε

μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 40%, ενώ
δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του
δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή του 50% των
μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων
με τους νόμιμους τόκους.
δ. Μη εφαρμογή του απαιτούμενου ποσοστού αμει−
ψισποράς
αα. Εφαρμογή αμειψισποράς σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 50% (με αποδεκτή απόκλιση +10%) συνεπάγεται
μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5% για
το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση
της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10%, ενώ δεύτερη
επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 15%. Τρίτη επανάληψη οδηγεί σε οριστική
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση.
ββ. Εφαρμογή αμειψισποράς σε ποσοστό μικρότερο
του 20% και μεγαλύτερο ή ίσο του 10% (με αποδεκτές
μειώσεις 10%) συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμε−
νης ενίσχυσης κατά 20% για το έτος της παράβασης.
Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 50%, ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή του 40% των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
γγ. Εφαρμογή αμειψισποράς σε ποσοστό μικρότερο
του 10% (με αποδεκτές μειώσεις 10%) συνεπάγεται μεί−
ωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30% για το
έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της
καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 60%, ενώ δεύτερη
επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαι−
ούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε
καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους
νόμιμους τόκους.
ε. Μη ενδεδειγμένη εφαρμογή του ακαλλιέργητου πε−
ριθωρίου και της αγρανάπαυσης
αα. Εφόσον η έκταση που αντιστοιχεί στο ελάχιστο
απαιτούμενο ποσοστό του 25% για την αγρανάπαυση ή
του 5% για το ακαλλιέργητο περιθώριο δεν παραμένει
σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης
συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επισημαίνεται ότι
το επόμενο έτος μετά από παράβαση, η αγρανάπαυση
και το ακαλλιέργητο περιθώριο θα πρέπει να επανέλ−
θουν στα αρχικά αγροτεμάχια. Επανάληψη οδηγεί σε
μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 50% για το
έτος της παράβασης. Δεύτερη επανάληψη της ως άνω
παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από
τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
ββ. Εφόσον η αγρανάπαυση ή το ακαλλιέργητο περι−
θώριο δεν εφαρμόζεται σε κατά προτεραιότητα αγρο−
τεμάχια, σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου
27 της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής
υπουργικής απόφασης, τότε επιβάλλεται μείωση της
συνολικώς δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 10% για το
έτος που διαπιστώθηκε η παράβαση. Η παραπάνω κύ−
ρωση επιβάλλεται το έτος που πιστοποιήθηκε και δεν
επαναλαμβάνεται στη διάρκεια της πενταετίας.
γγ. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πραγματοποιούνται καλ−
λιεργητικές παρεμβάσεις στην έκταση στην οποία έχει
καθοριστεί ότι θα εφαρμοστεί η αγρανάπαυση ή το
ακαλλιέργητο περιθώριο, επιβάλλεται κύρωση που αντι−
στοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά
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40% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
στ. Χρήση άρδευσης στην αμειψισπορά
Εφαρμογή άρδευσης στις καλλιέργειες αμειψισποράς συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 60%,
ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή του 50%
των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.»
9. Στο άρθρο 27 παράγραφος 8 το σημείο «γ. Έλλειψη νομίμων παραστατικών δαπανών, συγκεντρωτικά τιμολό−
για λιπασμάτων για καλλιέργειες εντός και εκτός προγράμματος» αντικαθίσταται ως «ζ. Έλλειψη νομίμων παρα−
στατικών δαπανών, συγκεντρωτικών τιμολογίων λιπασμάτων για καλλιέργειες εντός και εκτός προγράμματος».
10. Στο άρθρο 27 παράγραφος 8 σημείο γ στα υποσημεία αα και ββ όπου αναφέρεται ο «ΚΒΣ» αντικαθίσταται
από τον «ΚΦΑΣ».
11. Στο άρθρο 27 η παράγραφος «10. Δικαιούχοι παράτασης» αντικαθίσταται ως «9.Δικαιούχοι παράτασης».
Άρθρο δέκατο όγδοο
1. Στο άρθρο 28 παράγραφος 2 υποπαράγραφος α το σημείο ββ αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης, Δέλτα του Νέστου και Λιμνοθάλασσα Κεραμωτής.
Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης είναι μέχρι 20.000 Ha».
2. Στο άρθρο 28 παράγραφος 2 υποπαράγραφος α στο σημείο εε έπειτα από την έκφραση
«• Η Κοιλάδα του Σπερχειού (GR 2440002)» προστίθεται νέα κουκίδα ως εξής:
«• Λεκάνη απορροής της περιοχής Ξηρορέματος του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας για την προστασία
του Έλους Σούρπης−Κουρί Αλμυρού (GR 1430002)».
3. Στο άρθρο 28 παράγραφος 5 σημείο αα ο πίνακας 28.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 28.2: Ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος
Λίμνη Παμβώτιδα Νότιο τμήμα του
Λεκάνη απορροής
Αμβρακικού κόλπου Υγροτοπικά συ− περιοχής Ξηρορέ−
στήματα Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθά− ματος του Δήμου
Κοιλάδα
Καλλιέργεια
λασσα Μεσολογγίου − Αιτωλικού και Αλμυρού για την
Σπερχειού
εκβολές Ευήνου, Λίμνη Οζερός και
προστασία του
Λίμνες Τριχωνίδα − Λυσιμαχία, Λιμνο− Έλους Σούρπης−
θάλασσα Κοτυχίου− Δ. Στροφυλίας Κουρί Αλμυρού
Χωρίς
Με
Χωρίς
Με
Χωρίς
Με
Χωρίς
Με
τεχνική
τεχνική
τεχνική τεχνική
τεχνική τεχνική τεχνική τεχνική
στήριξη
στήριξη
στήριξη στήριξη
στήριξη στήριξη στήριξη στήριξη
Αραβόσιτος
272
287
258
273
255
270
403
418
Βαμβάκι
183
198
207
222
183
198
257
272
Κηπευτικά
585
600
585
600
585
600
585
600
Σακχαρότευτλα
515
530
515
530
515
530
585
600
4. Στο άρθρο 28 παράγραφος 5 σημείο ββ ο πίνακας 28.4 ονομάζεται 28.3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 28.3: Ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος
Λίμνες Δυτ. Μα−
κεδονίας Λίμνες
& Λιμνοθάλασσες
Θράκης Δέλτα
Έβρου
Λεκάνη Αγγίτη

Καλλιέργεια

Κοιλάδα
Σπερχειού

Χωρίς
Με
τεχνική τεχνική
στήριξη στήριξη

Λίμνη Παμβώτιδα Νότιο τμήμα
του Αμβρακικού κόλπου Υγροτο−
Λίμνες Δυτ. Μακεδο−
πικά συστήματα Δέλτα Αχελώ−
νίας Λίμνες & Λιμνο−
ου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
θάλασσες Θράκης
− Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου,
Δέλτα Έβρου
Λίμνη Οζερός και Λίμνες Τριχω−
Λεκάνη Αγγίτη
νίδα− Λυσιμαχία, Λιμνοθάλασσα
Κοτυχίου − Δ. Στροφυλίας
Χωρίς
τεχνική
στήριξη

Με
τεχνική
στήριξη

Χωρίς
τεχνική
στήριξη

Με
τεχνική
στήριξη

Λεκάνη απορροής
περιοχής Ξηρορέ−
ματος του Δήμου
Αλμυρού για την
προστασία του
Έλους Σούρπης −
Κουρί Αλμυρού
Χωρίς
τεχνική
στήριξη

Με
τεχνική
στήριξη

Αραβόσιτος
181
196
190
205
207
222
303
318
Βαμβάκι
136
151
139
154
136
151
157
172
Κηπευτικά
585
600
585
600
585
600
585
600
Σακχαρότευτλα
425
440
448
463
469
484
521
536
5. Στο άρθρο 28 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
« 7. Ειδικές κυρώσεις
α. Μη εφαρμογή του απαιτούμενου ποσοστού αγρανάπαυσης
αα. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (με αποδεκτή απόκλιση +10%) συνεπάγεται
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μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5% για
το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση
της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10%, ενώ δεύτερη
επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 15%. Τρίτη επανάληψη οδηγεί σε οριστική
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση.
ββ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο
του 25% και μεγαλύτερο ή ίσο του 15% (με αποδεκτές
μειώσεις 10%) συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμε−
νης ενίσχυσης κατά 20% για το έτος της παράβασης.
Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 50%, ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή του 40% των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
γγ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο
του 15% και μεγαλύτερο ή ίσο του 5% (με αποδεκτές
μειώσεις 10%), συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμε−
νης ενίσχυσης κατά 30% για το έτος της παράβασης.
Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 60%, ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
δδ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο
του 5% (με αποδεκτές μειώσεις 10%) συνεπάγεται μη
καταβολή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος. Επα−
νάληψη συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη
δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
β. Μη εφαρμογή του απαιτούμενου ποσοστού ακαλ−
λιέργητου περιθωρίου
αα. Εφαρμογή ακαλλιέργητου περιθωρίου σε ποσο−
στό μεγαλύτερο του 10% (με αποδεκτή απόκλιση 10%),
συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 5% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί
σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10%,
ενώ δεύτερη επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλ−
λόμενης ενίσχυσης κατά 15%. Τρίτη επανάληψη οδηγεί
σε οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση.
ββ. Εφαρμογή ακαλλιέργητου περιθωρίου σε ποσοστό
μικρότερο του 5% (με αποδεκτές μειώσεις 10%) συνε−
πάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά
20% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε
μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 40%, ενώ
δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του
δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή του 40% των
μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων
με τους νόμιμους τόκους.
γ. Μη εφαρμογή του απαιτούμενου ποσοστού αμει−
ψισποράς
αα. Εφαρμογή αμειψισποράς σε ποσοστό μεγαλύτε−
ρο του 50% (με αποδεκτή απόκλιση 10%), συνεπάγεται
μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5% για
το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση
της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10%, ενώ δεύτερη
επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 15%. Τρίτη επανάληψη οδηγεί σε οριστική
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση.
ββ. Εφαρμογή αμειψισποράς σε ποσοστό μικρότερο
του 20% (με αποδεκτές μειώσεις10%) και μεγαλύτερο
ή ίσο του 10% συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμε−
νης ενίσχυσης κατά 20% για το έτος της παράβασης.

Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενί−
σχυσης κατά 50%, ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή του 40% των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
γγ. Εφαρμογή αμειψισποράς σε ποσοστό μικρότερο
του 10% (με αποδεκτές μειώσεις 10%) συνεπάγεται μεί−
ωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30% για το
έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της
καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 60%, ενώ δεύτερη
επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαι−
ούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε
καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους
νόμιμους τόκους.
δ. Μη ενδεδειγμένη εφαρμογή του ακαλλιέργητου
περιθωρίου και της αγρανάπαυσης
αα. Εφόσον η έκταση που αντιστοιχεί στο ελάχιστο
απαιτούμενο ποσοστό του 25% για την αγρανάπαυση ή
του 5% για το ακαλλιέργητο περιθώριο δεν παραμένει
σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης
συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επισημαίνεται ότι
το επόμενο έτος μετά από παράβαση, η αγρανάπαυση
και το ακαλλιέργητο περιθώριο θα πρέπει να επανέλ−
θουν στα αρχικά αγροτεμάχια. Επανάληψη οδηγεί σε
μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 50% για το
έτος της παράβασης. Δεύτερη επανάληψη της ως άνω
παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από
τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών
ενισχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
ββ. Εφόσον η αγρανάπαυση ή το ακαλλιέργητο περι−
θώριο δεν εφαρμόζεται σε κατά προτεραιότητα αγροτε−
μάχια, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 της
αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής
απόφασης, τότε επιβάλλεται μείωση της συνολικώς δι−
καιούμενης ενίσχυσης κατά 10% για το έτος που διαπι−
στώθηκε η παράβαση, Η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται
το έτος που πιστοποιήθηκε και δεν επαναλαμβάνεται
στη διάρκεια της πενταετίας.
γγ. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πραγματοποιούνται καλ−
λιεργητικές παρεμβάσεις (όργωμα, λίπανση, εφαρμογή
ζιζανιοκτόνου, κ.ά) στην έκταση στην οποία έχει καθο−
ριστεί ότι θα εφαρμοστεί η αγρανάπαυση ή το ακαλλι−
έργητο περιθώριο, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί
σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 40%
για το έτος της παράβασης. Επανάληψη συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
ε. Χρήση άρδευσης στην αμειψισπορά
Εφαρμογή άρδευσης στις καλλιέργειες αμειψισποράς
συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδη−
γεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά
60%, ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται οριστική
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή
του 30% των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.»
Άρθρο δέκατο ένατο
1. Στο άρθρο 29 παράγραφος 2 το σημείο β αντικα−
θίσταται ως εξής:
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«β. Τομείς παρέμβασης.
Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν επι−
λέξιμες φυλές στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοο−
τροφίας, χοιροτροφίας και ιπποτροφίας, υπό την προϋ−
πόθεση ότι υπάρχει βοσκότοπος, στον οποίο τηρείται η
προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης και ο οποίος έχει
δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση ενιαί−
ας ενίσχυσης. Από τις επιλέξιμες φυλές σε κάθε είδος
ενισχύονται τα αναπαραγωγά ζώα που εκτρέφονται
στις περιοχές προέλευσης και φυσικής κατανομής τους,
όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα 29.1 και τα οποία
μπορούν να διατεθούν για αναπαραγωγή.
Συγκεκριμένα ενισχύονται:
• Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών,
• Θηλυκά πρόβατα και αίγες ηλικίας μεγαλύτερης
του ενός έτους,
• Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των 6
μηνών,
• Θηλυκοί χοίροι»
2. Στο άρθρο 29 παράγραφος 3 σημείο α στο υπο−
σημείο ββ διαγράφεται η φράση «εντός μηνός» όπου
υπάρχει.
3. Στο άρθρο 29 παράγραφος 4 το σημείο ε αντικα−
θίσταται ως εξής:
«ε. Για κάθε μεταβολή (αύξηση ζωικού κεφαλαίου, απο−
μάκρυνση ζώων από την εκμετάλλευση, αντικατάσταση
ζώων, θάνατο ζώων), να ενημερώνουν άμεσα και οπωσ−
δήποτε μέχρι την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής,
το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και να
εφαρμόζουν τις οδηγίες του».
4. Στο άρθρο 29 παράγραφος 5 το δεύτερο εδάφιο
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με τη δήλωση εφαρμογής συνυποβάλλονται:
α. Βεβαίωση εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία της
φυλής ή γενεαλογικά πιστοποιητικά για όλα τα ζώα
για τα οποία ο δικαιούχος αιτείται ενίσχυση, η οποία
εκδίδεται από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων και στην οποία θα αναφέρεται η τήρηση ή μη των
δεσμεύσεων του προγράμματος που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του».
5. Στο άρθρο 29 παράγραφος 7 το σημείο α αντικα−
θίσταται ως εξής:
«α. Σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικών δεσμεύ−
σεων της παραγράφου 4 του άρθρου 29 της αριθ.
079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής
απόφασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κατά περίπτω−
ση κυρώσεις:
αα. Στον τομέα της ιπποτροφίας εφόσον δεν τηρηθεί
η δέσμευση των δύο ή της μίας γέννησης ανάλογα
με την ηλικία του θηλυκού ζώου ή της μίας επιτυχούς
επίβασης αν πρόκειται για αρσενικό ζώο μέχρι το τέ−
λος της περιόδου δέσμευσης, επιστρέφεται το 50%
της οικονομικής ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα, προσαυξημένη με τους
νόμιμους τόκους. Στην περίπτωση που από βεβαίωση
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας αποδειχτεί ανικανότητα
του ζώου να τεκνοποιήσει, δεν απαιτείται επιστροφή
των ενισχύσεων που έχει λάβει ο δικαιούχος.
Επίσης, μέχρι το τέλος της περιόδου δέσμευσης, αν
έχει πραγματοποιηθεί η μία γέννηση από θηλυκό που
είχε την δέσμευση των 2 γεννήσεων, επιστρέφεται το
25% της συνολικής οικονομικής ενίσχυσης που έχει χο−
ρηγηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, προσαυξημένη
με τους νόμιμους τόκους.
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ββ. Αν δεν ενημερώσουν για οποιαδήποτε μεταβο−
λή το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, μειώνεται
η καταβαλλόμενη ενίσχυση κατά 25% για το έτος της
παράβασης. Κάθε επόμενη επανάληψη οδηγεί σε μείωση
της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 50% για το έτος
της παράβασης.»
6. Στο άρθρο 29 παράγραφος 7 το σημείο β και το
υποσημείο αα αντικαθίστανται ως εξής
«β. Σε περίπτωση παρατυπιών σχετικά με την Άδεια
και συγκεκριμένα:
αα. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης υπέρβασης της δυ−
ναμικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όπως
αυτή αναφέρεται στην Άδεια, ισχύουν τα εξής:
• Εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχεί−
ρισης για την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 9 της αριθ. 262385/21.4.2010
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 509) για την
«Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής συμμόρφω−
σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του Κανονισμού 1698/05
του Συμβουλίου», επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυ−
ρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.
• Ενημερώνεται εγγράφως η Αρμόδια Αδειοδοτού−
σα Αρχή (ΑΑΑ), όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4056/2012
«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» προκειμένου να
προβεί σε επιτόπιο έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει
παραβάσεις, να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ββ. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας, ισχύουν τα
εξής:
• Εάν η ανάκληση έγινε αποδεδειγμένα λόγω υπαιτιό−
τητας του δικαιούχου, τότε δεν καταβάλλεται ενίσχυση
για το διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει η Άδεια. Ο
δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη νέα Άδεια σε
διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία
ανάκλησης της προηγούμενης Άδειας. Εάν δεν προσκο−
μιστεί η νέα Άδεια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστή−
ματος, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη δράση
και επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις
προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
• Εάν η ανάκληση έγινε χωρίς υπαιτιότητα του δικαι−
ούχου καταβάλλεται η ενίσχυση για το εν λόγω έτος
εφαρμογής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη
νέα Άδεια σε διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την
ημερομηνία της ανάκλησης της προηγούμενης Άδειας. Οι
ενισχύσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό καταβάλ−
λονται με την προσκόμιση της νέας Άδειας. Εάν δεν προ−
σκομιστεί η ανωτέρω Άδεια εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη
δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβληθείσες
ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
7. Στο άρθρο 29 παράγραφος 7 το σημείο γ αντικα−
θίσταται ως εξής
«γ. Σε περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων όπου δεν
είναι δυνατή η σύναψη μίσθωσης πενταετούς διάρκειας
και δεν τηρήθηκε η δέσμευση της ανανέωσης του ετή−
σιου μισθωτηρίου με αποτέλεσμα τη μη τήρηση της ΠΒ
της ενταγμένης εκμετάλλευσης εντός των ορίων της
πολλαπλής συμμόρφωσης, θεωρείται ότι διακόπτεται η
δράση, η ευθύνη βαρύνει το δικαιούχο και επιβάλλονται
οι κυρώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 19 της αριθ.
079833/24−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
Β 2366/2011).»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο εικοστό

1. Στο άρθρο 30 παράγραφος 3 στο σημείο α προστίθεται υποσημείο γγ ως εξής:
γγ. Εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου
και των εφαρμοστικών Κανονισμών 555/2008 και 436/2009, ιδίως σε ό,τι αφορά δηλώσεις συγκομιδής, δηλώσεις
παραγωγής και παράνομες φυτεύσεις».
2. Στο άρθρο 30 παράγραφος 7 ο πίνακας 30.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 30.2: Ύψος της ενίσχυσης για τη δράση 3.2
Καλλιέργεια
Ευρώ/Ηα/έτος
Σιτηρά
270
Φασόλια
570
Ρεβύθια
290
Φακή
460
Άμπελος
870
Εσπεριδοειδή
870
Ακρόδρυα
870
Κηπευτικά
570
Ελιές
700
Φρούτα
870
3. Στο άρθρο 30 παράγραφος 9 το σημείο α αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Σε περίπτωση που η καλλιεργούμενη ποικιλία, δεν είναι αυτή που έχει αρχικά δηλωθεί, αλλά περιλαμβάνεται
στον κατάλογο των επιλέξιμων ποικιλιών και ανήκει στο ίδιο είδος με αυτό της ποικιλίας της αρχικής δήλωσης, ο
δικαιούχος προβαίνει σε διορθωτική δήλωση του ονόματος της ποικιλίας στο Σ.Π.Δ. και πληρώνεται κανονικά. Κάθε
επόμενη επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10% για το έτος της παράβασης.»
Άρθρο εικοστό πρώτο
1. Στο άρθρο 31 παράγραφος 6 ο πίνακας 31.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 31.3: Ύψος της ενίσχυσης ανά καλλιέργεια σε €/Ha/έτος για τις Ενέργειες Ι και ΙΙ»
Δ. Ελλάδα
Ιόνια
Θεσσαλία
Καλλιέργεια
Β. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Αραβόσιτος
94
93
148
Νωπά φρούτα
257
398
695
Καρποί με κέλυφος
409
330
310
Σταφύλια οινοποιήσιμα
224
181
196
Σταφύλια επιτραπέζια
524
570
524
Κηπευτικά
570
570
570
Σιτηρά
29
27
31
Ηλίανθος
28
28
33
Μηδική
97
128
30
2. Στο άρθρο 31 παράγραφος 6 ο πίνακας 31.3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 31.4: Ύψος της ενίσχυσης ανά καλλιέργεια σε €/Ha/έτος για την Ενέργεια ΙΙΙ»

Στ. Ελλάδα
Κρήτη
Αιγαίο
98
718
294
208
570
570
31
28
64

Β. Ελλάδα

Δ. Ελλάδα
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Ήπειρος

Θεσσαλία

Στ. Ελλάδα
Κρήτη
Αιγαίο

Σιτηρά

86

82

93

94

Ψυχανθή

563

382

268

281

Μηδική

292

383

91

193

Καλλιέργεια

3. Στο άρθρο 31, παράγραφος 6 ο πίνακας 31.4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 31.5 Ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια σε €/Ha/έτος για την Ενέργεια IV».
Καλλιέργεια
Ρύζι (με ΟΕΒ)
Ρύζι (χωρίς ΟΕΒ)

Ενίσχυση σε €/Ηα/ετησίως
305
205
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Άρθρο εικοστό δεύτερο
1. Στο άρθρο 32 παράγραφος 3 αλλάζει η αρίθμηση του πίνακα 32.2 σε 32.1
2. Στο άρθρο 32 παράγραφος 4 το σημείο β αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στο τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης που στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ έχει δηλωθεί με αρδευόμενες
αροτραίες καλλιέργειες, οφείλουν να εφαρμόζουν αγρανάπαυση ή αμειψισπορά με ξηρικά ψυχανθή μια τουλά−
χιστον φορά την πενταετία».
3. Στο άρθρο 32 παράγραφος 6 ο πίνακας 32.3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 32.2. Ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος
Καλλιέργεια
Σιτηρά
Αραβόσιτος
Ψυχανθή
Κηπευτικά

Μόνιμη αγρανάπαυση (25%) στην ενταγ− Αγρανάπαυση ή αμειψισπορά με ξηρικά ψυχανθή
μένη εκμετάλλευση με ξηρικές αροτραίες στην ενταγμένη εκμετάλλευση με αρδευόμενες
καλλιέργειες
αροτραίες καλλιέργειες
68

−

−

186

319

−

−

600

Βοσκότοποι
180
4. Στο άρθρο 32 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ειδικές κυρώσεις
α. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% για τις ενταγμένες ξηρικές αροτραίες εκτάσεις
(με αποδεκτή απόκλιση +10%) συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5% για το έτος της
παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10%, ενώ δεύτερη επανάληψη
οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 15%. Τρίτη επανάληψη οδηγεί σε οριστική αποβολή του
δικαιούχου από τη δράση.
β. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο του 25% για τις ενταγμένες ξηρικές αροτραίες εκτάσεις
(με αποδεκτές μειώσεις 10%), συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 20% για το έτος της
παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 50%, ενώ δεύτερη επανάληψη
συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή του 40% των μέχρι τότε καταβλη−
θεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
γ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο του 15% και μεγαλύτερο ή ίσο του 5% για τις ενταγμένες
ξηρικές αροτραίες εκτάσεις (με αποδεκτές μειώσεις 10%), συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 60%,
ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι
τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
δ. Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό μικρότερο του 5% για τις ενταγμένες ξηρικές αροτραίες εκτάσεις
(με αποδεκτές μειώσεις 10%), συνεπάγεται μη καταβολή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος. Επανάληψη συ−
νεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
ε. Μη εφαρμογή αγρανάπαυσης ή αμειψισποράς για τουλάχιστον μία φορά την πενταετία στις ενταγμένες
αρδευόμενες αροτραίες καλλιέργειες, συνεπάγεται μη καταβολή της ενίσχυσης για το 5ο έτος και επιστροφή
του 50% των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
στ. Εφόσον η έκταση που αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του 25% για την αγρανάπαυση στις
ενταγμένες ξηρικές αροτραίες εκτάσεις δεν παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης
συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επισημαίνεται ότι
το επόμενο έτος μετά από παράβαση, η αγρανάπαυση θα πρέπει να επανέλθει στα αρχικά αγροτεμάχια. Κάθε
επόμενη επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 50% για το έτος της παράβασης.
ζ. Εφαρμογή άρδευσης στις καλλιέργειες αμειψισποράς συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 60%,
ενώ δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή του 50%
των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
η. Δικαιούχος που δεν τηρεί τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου από το βοσκότοπο που έχει εντάξει στη
δράση και ορίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύν−
θου, δεν λαμβάνει καμιά ενίσχυση για τους ενταγμένους στη δράση βοσκοτόπους για το έτος κατά το οποίο
διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ως άνω παράβασης όλοι οι ενταγμένοι στη δράση
βοσκότοποι αποβάλλονται από τη δράση και το σύνολο των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο για
τους βοσκοτόπους αυτούς επιστρέφεται προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.
θ. Σε περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων όπου δεν είναι δυνατή η σύναψη μίσθωσης πενταετούς διάρκειας
και δεν τηρήθηκε η δέσμευση της ανανέωσης του ετήσιου μισθωτηρίου, θεωρείται ότι διακόπτεται η δράση, η
ευθύνη βαρύνει το δικαιούχο και επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/
24−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 2366/2011).

33410

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ι. Σε περίπτωση παρατυπιών σχετικά με την Άδεια
και συγκεκριμένα:
αα. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης υπέρβασης της δυ−
ναμικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης όπως
αυτή αναφέρεται στην Άδεια ισχύουν τα εξής:
• Εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχεί−
ρισης για την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 9 της αριθ. 262385/21.4.2010
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 509) για την
«Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής συμμόρφω−
σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του Κανονισμού 1698/05
του Συμβουλίου», επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυ−
ρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.
• Ενημερώνεται εγγράφως η Αρμόδια Αδειοδοτού−
σα Αρχή (ΑΑΑ), όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4056/2012
«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», προκειμένου να
προβεί σε επιτόπιο έλεγχο και, εφόσον διαπιστώσει
παραβάσεις, να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις».
ββ. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας, ισχύουν τα
εξής:
• Εάν η ανάκληση έγινε αποδεδειγμένα λόγω υπαι−
τιότητας του δικαιούχου, τότε δεν καταβάλλεται ενί−
σχυση για το διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει η
Άδεια. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη
νέα Άδεια σε διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από
την ημερομηνία ανάκλησης της προηγούμενης Άδειας.
Εάν δεν προσκομιστεί η νέα Άδεια εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, ο δικαιούχος αποβάλλεται ορι−
στικά από τη δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε
καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νό−
μιμους τόκους.
• Εάν η ανάκληση έγινε χωρίς υπαιτιότητα του δικαι−
ούχου καταβάλλεται η ενίσχυση για το εν λόγω έτος
εφαρμογής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη
νέα Άδεια σε διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την
ημερομηνία της ανάκλησης της προηγούμενης Άδειας. Οι
ενισχύσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό καταβάλ−
λονται με την προσκόμιση της νέας Άδειας. Εάν δεν προ−
σκομιστεί η ανωτέρω Άδεια εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη
δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβληθείσες
ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.»
Άρθρο εικοστό τρίτο
1. Στο άρθρο 34 παράγραφος 3 το σημείο α αντικα−
θίσταται ως εξής:

«α. Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Καν.
(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών
Κανονισμών 555/2008 και 436/2009, ιδίως σε ό,τι αφορά
δηλώσεις συγκομιδής, δηλώσεις παραγωγής και παρά−
νομες φυτεύσεις».
2. Στο άρθρο 34 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Ειδικές κυρώσεις
α. Για τη μη τήρηση της ειδικής δέσμευσης του παρα−
δοσιακού κλαδέματος σε κάποιο αγροτεμάχιο, εφαρμό−
ζεται μείωση κατά 2/3 της οικονομικής ενίσχυσης που
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Σε περί−
πτωση επανάληψης της ως άνω παράβασης σε οποιο−
δήποτε αγροτεμάχιο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
δέσμευσης, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη
δράση και οι μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις επι−
στρέφονται προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
β. Για τη μη τήρηση της ειδικής δέσμευσης της δια−
τήρησης χώρου οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου
πέριξ του αγροτεμαχίου ή σε περίπτωση διαπίστωσης
χημικής ή μηχανικής καταπολέμησης ζιζανίων, εφαρμό−
ζεται μείωση κατά 1/3 της οικονομικής ενίσχυσης που
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Σε περίπτω−
ση επανάληψης της παράβασης σε κάποιο αγροτεμά−
χιο, ο δικαιούχος δεν ενισχύεται για το συγκεκριμένο
αγροτεμάχιο για το έτος εφαρμογής ενώ σε περίπτωση
δεύτερης επανάληψης ο δικαιούχος αποβάλλεται ορι−
στικά από τη δράση και οι μέχρι τότε καταβληθείσες
ενισχύσεις επιστρέφονται προσαυξημένες με τους νό−
μιμους τόκους.»
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 079833/24−10–2011
(ΦΕΚ Β΄2366) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02023331709130020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

