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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 

2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ, ΟΣΠΡΙΩΝ 
& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

 

    Αθήνα                 29-12-2016 

    Αριθ. Πρωτ.  3421/146094 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 1944/52291/12-5-2015 απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας “Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

στον τομέα του ρυζιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” (Β΄924/21-5-

2015)» 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
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προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε 

με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 

μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» 

(Α΄78). 

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού 

Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων 

και θέσεων προσωπικού  στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας 

Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως 

ισχύουν. 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α΄98). 

δ) Την υπ αριθ. 11226/133908/30-11-2016 Απόφαση Ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Βασίλειο Κόκκαλη (ΦΕΚ Β 3903). 

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν: 

α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις 

στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 

γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου  (ΕΕ L 347, 

20.12.2013, σ. 608). 

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 

την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) 

αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549). 
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γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 

11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 

την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 

20.6.2014, σ. 1).  

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 

11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 

απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις 

που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48). 

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης 

Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (EE L 181, 

20.06.2014, σ. 48). 

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης 

Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 

ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69). 

 

3. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και 

διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 

1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου» (Β΄147/22-1-2015). 
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4. Τη με αριθ. πρωτ. 186189/20-12-2016 εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού». 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός  

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 1944/52291/12/5/2015 ΥΑ 

(ΦΕΚ Β’ 924) Υπουργική Απόφαση, ως προς τους όρους επιλεξιμότητας, τον 

καθορισμό και την καταβολή της ενίσχυσης. 

 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση της με αριθμ. 1944/52291/12/5/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 924) 

1. Στο άρθρο 3, προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά 

δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι 

ποσότητες αυτές να προσμετρούνται  στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. 

Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα 

αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος 

Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.» 

 

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν 

υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό 

η συνδεδεμένη ενίσχυση.» 

 

3. Στο άρθρο 4 η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 1944/52291/12/5/2015 

(ΦΕΚ Β’ 924) Υπουργική Απόφαση. 
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Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από το έτος 2016 και 

εφεξής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ       ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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