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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 079833/25.10.2011 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του 
μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 “Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής”» (Β΄2366/25.10.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις» (A΄ 265).  
β) Του άρθρου 62 παρ. 2 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 προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
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46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού 
χώρου και άλλες διατάξεις» (Α  ́78). 

    γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:  

α) (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  
(ΕΕ L 277, 21.10.2005, σ.1).  
β) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  
(ΕΕ L 368, 23.12.2006, σ.15). 
γ) (EE) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006  (ΕΕ L 347, 20.12.2013, 
σ. 320). 
δ) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.487). 
ε) (EE) 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).  
στ) (EE) 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). 
ζ) (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 
347, 20.12.2013, σ.865). 
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η) 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 ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48). 
θ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, 
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 
31.07.2014, σ. 1). 
ι) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014,  σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 18). 
ια) 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. Την αριθ. C (2015) 9170 final /11.12.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την 
έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει. 
4. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001). 
5. Την αριθ. 704/47405/18.04.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο 
Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: ΩΟ144653ΠΓ-ΜΗ9). 
6. Την αριθ. 3379/19.04.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο 
Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 67ΠΧ4653ΠΓ-ΒΧΙ). 
7. Την με αριθ.  1357/06.06.2016 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
8. Την με αριθ.  85522/03.06.2016 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
πέραν αυτής που προκαλείται με την αριθ. 1014/72578/24.06.2016 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 
“Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” και του Μέτρου 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κατά το έτος 2016» (ΦΕΚ 
Β΄1929/29.06.2016), αποφασίζουμε: 
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Άρθρο 1 
 

Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-
2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1683/109963/17.09.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 2333), 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2333) και αριθ. 2605/147303/20.11.2014 
(ΦΕΚ Β΄ 3175) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να συμπεριληφθούν 
ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση ορισμένων δράσεων του Μέτρου 2.1.4. Οι 
διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ τροποποιούνται ως εξής: 
 

Άρθρο 2 
 
1. Το σημείο γ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄2333) ΚΥΑ και εν συνεχεία από το άρθρο 2 της αριθ. 
1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄2217) όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Για κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις  

Για εκτάσεις που παραχωρούνται στους δικαιούχους από τους Δήμους, με την απόφαση 
παραχώρησης, πρέπει να καθορίζεται 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 δικαιούχους πρέπει να παραμένει σταθερή στη διάρκεια της πενταετίας 
τόσο σε έκταση, όσο και σε θέση.  

Όταν η παραχώρηση δεν καλύπτει την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου, πρέπει τα 
παραχωρητήρια να ανανεώνονται κάθε έτος με ευθύνη του δικαιούχου, ώστε να καλύπτεται το 
χρονικό διάστημα της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 της αριθ. 
079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1ε του 
άρθρου ενδέκατου της αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) ΚΥΑ και εν συνεχεία με 
την παράγραφο 4 του άρθρου 6 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2217) όμοιας και 
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». 

Ειδικά για τους κοινοτικούς αλλά και τους ιδιωτικούς βοσκοτόπους, επιτρέπεται η 
αντικατάσταση ως προς τη θέση, αλλά η συνολική έκταση πρέπει να παραμένει σταθερή με τις 
εξαιρέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 14 της αριθ. 
079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 3 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2217) ΚΥΑ.  
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Για τους κοινοτικούς και ιδιωτικούς βοσκοτόπους χρησιμοποιείται η καταγραφή και αποτύπωσή 
τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και στο Σύστημα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.).». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) 
ΚΥΑ προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 

«Από το 2015 ως Πολλαπλή Συμμόρφωση νοούνται οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 93 
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 όπως περιγράφονται στην αριθ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ1468 
Β΄) ΚΥΑ της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως κάθε φορά ισχύει». 

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 4 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ 
αντικαθίσταται ως εξής: 

« Ως πυκνότητα βόσκησης θεωρείται ο αριθμός των Μονάδων Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) ανά 
εκτάριο βοσκοτόπου.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 της αριθ. 262385/21.04.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 509) η 
ελάχιστη και η μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ ανά 
εκτάριο (Ηα) και 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ηα) αντίστοιχα για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των 
περιπτώσεων όπου υπάρχουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ανά περιοχή. Από το έτος εφαρμογής 
2015 εφαρμόζεται η αριθ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ1468 Β΄) ΚΥΑ της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, όπως κάθε φορά ισχύει. Σε κάθε σημείο της ΚΥΑ που γίνεται αναφορά στην 
πυκνότητα βόσκησης ισχύει η πολλαπλή συμμόρφωση που ισχύει το έτος εφαρμογής.». 

4. Η παράγραφος 15 του άρθρου 4 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«15. Ως μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι για διάστημα τουλάχιστον 
πέντε (5) συνεχών μηνών το χρόνο, εκτρέφουν και μετακινούν τα ζώα τους στους βοσκότοπους 
των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 
85/148 ΕΟΚ, ανεξάρτητα από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους. Με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ως άνω ελάχιστο διάστημα των πέντε (5) μηνών  είναι 
δυνατόν να μειώνεται κατά περιοχή και έτος, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις.». 
 

Άρθρο 3 
 

Tο σημείο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ 
αντικαθίσταται ως εξής :  
«γ. να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σ.Π.Δ.. Απαγορεύεται η αντικατάσταση αγροτεμαχίων με 
την εξαίρεση των βοσκοτόπων για τις δράσεις 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5 σύμφωνα με την  αριθ. 
079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».  

 
Άρθρο 4 

 
Το σημείο 2δ της παραγράφου Α του άρθρου 9 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) 
ΚΥΑ,  όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) ΚΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής: 
«δ. Φωτοτυπία της άδειας εγκατάστασης, ή κάθε άλλης 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 
κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με 
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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 στο φορέα υλοποίησης, γίνεται δεκτή η Άδεια 
που έχει εκδοθεί μέχρι τις 12.09.2016, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του νόμου 
4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως ισχύει.  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. Η προσκόμιση Άδειας που έχει 
εκδοθεί μετά τις 12.09.2016 οδηγεί σε αποβολή του δικαιούχου από τη δράση.  
Ο αριθμός και το είδος των ζώων της αίτησης ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα 
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί η εν λόγω Άδεια  ή αναφέρεται στη 
σχετική αίτηση.». 
 

Άρθρο 5 
 

1. Η περίπτωση στστ της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ,  όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της αριθ. 
1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2217) ΚΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής: 

«στστ. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου σχεδίου δράσης για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την 
διαχείριση βοσκοτόπων. Η παρούσα τροποποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μία φορά 
ετησίως και δεν οδηγεί σε επιβολή κυρώσεων. 
Όταν μετά την επαναξιολόγηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων και όσον αφορά 
επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων που δηλώνονται στις ΑΕΕ των ετών εφαρμογής, μεταβληθεί η 
βοσκοϊκανότητα ή η επιλεξιμότητα αυτών των εκτάσεων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στους 
δικαιούχους των δράσεων 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5, λόγω μείωσης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή οι 
δικαιούχοι δύνανται να τροποποιήσουν την έκταση βοσκοτόπων ή τις ΜΜΖ ή το ζωικό 
κεφάλαιο προκειμένου η πυκνότητα βόσκησης να τηρείται εντός των ορίων της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι τροποποιήσεις  αυτές, που οδηγούν σε τροποποίηση 
της σύμβασης και του ΣΠΔ, γίνονται χωρίς την εφαρμογή κυρώσεων, λόγω μείωσης έκτασης, 
ΜΜΖ ή ζωικού κεφαλαίου και επιφέρουν πιθανή διαφοροποίηση του τελικού εγκεκριμένου 
ποσού της σύμβασης.  

ζζ. Τροποποίηση σύμβασης λόγω δυναμικότητας της άδειας εγκατάστασης από το 1ο έτος 
εφαρμογής στους δικαιούχους των δράσεων 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5. 

Δεν εγκρίνονται τροποποιήσεις της σύμβασης που οδηγούν σε υπέρβαση του εγκεκριμένου 
ύψους ενίσχυσης του δικαιούχου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 
της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 
του άρθρου δέκατου έβδομου της αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) ΚΥΑ καθώς 
και τις περιπτώσεις όπου σε μία εκμετάλλευση οι ίδιες αρδευόμενες καλλιέργειες εμφανίζονται 
με διαφορετική τιμή ενίσχυσης, λόγω ένταξης των αγροτεμαχίων σε διαφορετική περιοχή 
παρέμβασης. 
Η τροποποιημένη σύμβαση έχει ισχύ από το επόμενο έτος εφαρμογής  εκτός των περιπτώσεων 
στστ και ζζ». 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, 
όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 
(ΦΕΚ Β΄ 2217) ΚΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«3. Τροποποίηση του ΣΠΔ που οδηγεί και σε τροποποίηση 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, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 της αριθ. 
079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση 
τροποποίησης του ΣΠΔ και της σύμβασης στο φορέα υλοποίησης το αργότερο μέχρι 31 
Οκτωβρίου κάθε έτους. Η τροποποίηση αυτή μπορεί να αφορά ανάλογα με τη δράση σε:  

 αλλαγή καλλιέργειας στα αγροτεμάχια,  

 σε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων,  

Μία δεύτερη δυνατότητα τροποποίησης του ΣΠΔ μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους εφαρμογής 
μπορεί να γίνει για τις εαρινές καλλιέργειες των δράσεων, για τη μείωση της συνολικής έκτασης 
των βοσκοτόπων, για τη μείωση των ΜΜΖ και τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Ειδικά για τις 
αλλαγές καλλιεργειών στα αγροτεμάχια, πρέπει οι αιτήσεις τροποποίησης ΣΠΔ να υποβάλλονται 
πριν την έναρξη της εφαρμογής του τροποποιημένου ΣΠΔ.  

Το αίτημα για τροποποίηση του ΣΠΔ και της σύμβασης ελέγχεται από τον φορέα υλοποίησης 
και εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης ισχύει το αρχικό 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 δέσμευσης που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
δικαιούχου. 

 Εάν η τροποποίηση του ΣΠΔ περιλαμβάνει μείωση εκτάσεων ή ΜΜΖ ή ζωικού κεφαλαίου 
πραγματοποιείται μετά την επιβολή των κατά περίπτωση κυρώσεων, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις μειώσεων που αναφέρονται στην περίπτωση στστ και ζζ της υποπαραγράφου 1α 
του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως 
τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου όγδοου της αριθ. 1683/109963/17.09.2013 
(ΦΕΚ Β’ 2333) ΚΥΑ και στη συνέχεια από την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της αριθ. 
1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄2217) ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τροποποίηση του ΣΠΔ που δεν οδηγεί και σε τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.  

Η τροποποίηση αυτή μπορεί να αφορά ανάλογα με τη δράση σε:  
 αλλαγή καλλιέργειας (μέσα στην ίδια καλλιεργητική ομάδα) στα αγροτεμάχια,  
 κάθε άλλη περίπτωση συμβατή με τις δεσμεύσεις ανά δράση στο κεφάλαιο Γ της αριθ. 

079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β’ 2366) ΚΥΑ.  
Μία δεύτερη δυνατότητα τροποποίησης του ΣΠΔ δίνεται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους 
εφαρμογής για τις περιπτώσεις εαρινών καλλιεργειών. Ειδικά για τις αλλαγές καλλιεργειών στα 
αγροτεμάχια, πρέπει οι αιτήσεις τροποποίησης ΣΠΔ να υποβάλλονται πριν την έναρξη της 
εφαρμογής του τροποποιημένου ΣΠΔ. 
Για όλες τις περιπτώσεις το τροποποιημένο ΣΠΔ αφορά τη χρονική περίοδο της δέσμευσης που 
απομένει μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του δικαιούχου. Η 
τροποποίηση του ΣΠΔ με καλλιέργειες των οποίων η ενίσχυση οδηγεί σε υπέρβαση του 
εγκεκριμένου ποσού της διετούς ή πενταετούς σύμβασης, δεν γίνεται αποδεκτή από τον φορέα 
υλοποίησης και εξακολουθεί να ισχύει το αρχικό ΣΠΔ. Ο φορέας υλοποίησης ενημερώνει 
εγγράφως τον παραγωγό ή/και τον σύμβουλο για την απόρριψη της τροποποίησης του ΣΠΔ. 
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Επισημαίνεται ότι, τροποποίηση - μεταβολή του ΣΠΔ προκειμένου να είναι εφικτή η συσχέτιση 
με την ετήσια αίτηση πληρωμής δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός 
του έτους.  
  

Άρθρο 6 
 

1. Στη παράγραφο 3, του άρθρου 17 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ όπως 
τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου ένατου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄2333) ΚΥΑ η 6η κουκίδα διαμορφώνεται ως εξής:  

 Παραχωρητήρια για κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις, τα οποία έχουν 
ανανεωθεί το έτος εφαρμογής. Για τους κοινοτικούς και ιδιωτικούς βοσκοτόπους 
χρησιμοποιείται η καταγραφή και αποτύπωσή τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(Σ.Γ.Π.)». 

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 17 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.  
 

Άρθρο 7 
 

1. Το σημείο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου ενδέκατου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) ΚΥΑ και στη συνέχεια από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 6 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2217) όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Για μειώσεις ή αποκλεισμούς, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ενταχθείσας - 
δηλωθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, εκ προθέσεως, ισχύουν τα εξής: 

αα. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της ενταχθείσας - δηλωθείσας έκτασης και της 
προσδιορισθείσας, 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, σε επίπεδο ομάδας καλλιέργειας δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία 
δικαιούται ο κάτοχος της εκμετάλλευσης  για την εν λόγω ομάδα καλλιέργειας το 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. 

ββ. Εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης σε επίπεδο 
ομάδας καλλιέργειας, δεν χορηγείται και πάλι η ενίσχυση την οποία δικαιούται ο κάτοχος 
της εκμετάλλευσης για την εν λόγω ομάδα καλλιέργειας το συγκεκριμένο ημερολογιακό 
έτος και επιπλέον το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της 
ενταχθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης, 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.. 

2. Το σημείο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου ενδέκατου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) ΚΥΑ και στη συνέχεια από την παράγραφο 4 του 
άρθρου 6 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2217) όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«ε. Για όλες τις δράσεις του μέτρου, ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφόσον: 

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των τεμαχίων που καλύπτονται από τη σύμβαση και τηρούνται 
οι δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και: 

 Η πώληση αγροτεμαχίων 
 Η ασυμφωνία της γεω-αναφοράς των αγροτεμαχίων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο 
 Η μη ύπαρξη παραστατικών κατοχής των εκτάσεων για τις δράσεις που απαιτούνται. 

Ειδικά για τις δράσεις στις οποίες εντάσσονται βοσκότοποι, ως μη προσδιορισθείσα θεωρείται η 
έκταση κατά την οποία οι βοσκότοποι της αίτησης πληρωμής υπολείπονται των ενταγμένων. Σε 
αυτή την περίπτωση διευκρινίζεται ότι η επιβολή κυρώσεων εφαρμόζεται εφόσον υπάρχει 
εναπομείνας βοσκότοπος για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης για τον οποίο τηρείται η 
πυκνότητα βόσκησης σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει και 
όπως γίνεται αναλυτική αναφορά στα άρθρα 25, 26, 29 και 31, όπως τροποποιήθηκαν από τα 
άρθρα δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο ένατο και εικοστό πρώτο της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) ΚΥΑ με τις ειδικές δεσμεύσεις και ειδικές κυρώσεις 
ανά δράση. Σε περίπτωση μη τήρησης της πυκνότητας βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης 
σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζεται η κύρωση της 
παραγράφου 8 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις μειώσεων που αναφέρονται στην περίπτωση στστ της 
υποπαραγράφου 1α του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως 
τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσας όπου δίνεται η δυνατότητα 
στους δικαιούχους των δράσεων 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5 μείωσης τόσο της έκτασης του βοσκοτόπου 
όσο και του ζωικού τους κεφαλαίου χωρίς την επιβολή κυρώσεων, έτσι ώστε να τηρείται η 
πυκνότητα βόσκησης σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει. 
Όταν η μείωση της προσδιορισθείσας έκτασης για κάθε δράση είναι μόνιμη, μετά την επιβολή 
των παραπάνω 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. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από 
την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β’ 2217) ΚΥΑ».  

3. Το σημείο δ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) 
ΚΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής:  

«δ. Για μειώσεις ή αποκλεισμούς, σε περίπτωση δήλωσης διαφορετικού αριθμού ζώων από τον 
πραγματικό εκ προθέσεως, ισχύουν τα εξής: 

αα. Σε περίπτωση όπου η διαφορά που διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του 
παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 20% ανά ομάδα ζώων, τότε δεν χορηγείται καμία 
ενίσχυση για την εν λόγω ομάδα ζώων για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. 

ββ. Σε περίπτωση όπου η διαφορά που διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του 
παρόντος άρθρου υπερβαίνει το 20% ανά ομάδα ζώων, τότε ο δικαιούχος αποκλείεται και 
πάλι από τη λήψη ενίσχυσης για την εν λόγω ομάδα ζώων για το συγκεκριμένο έτος 
εφαρμογής. Επιπλέον  το ποσό της ενίσχυσης που  αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 
δηλωθέντων και προσδιορισθέντων ζώων συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5β του 
Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για ενισχύσεις στον τομέα των ζώων, για τα οποία 
αιτείται ενίσχυση ο εν λόγω δικαιούχος κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών 
που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης της παράβασης. Εάν το ποσό δεν 
συμψηφίζεται πλήρως το υπόλοιπο παραγράφεται.». 
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4. Στο σημείο ε της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) 
ΚΥΑ, το υποσημείο γγ αντικαθίσταται ως εξής: 

«γγ. Όσον αφορά στις περιπτώσεις μετακινούμενων κτηνοτρόφων (ποιμνίων), εφόσον 
διαπιστωθεί ότι συντομεύεται η αποχώρηση από τις περιοχές θερινής διαβίωσης, με συνέπεια να 
μην συμπληρώνεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της παρούσας, τότε δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για τη συγκεκριμένη δράση 
για το εν λόγω έτος.». 

 
Άρθρο 8 

 
1. Η παράγραφος 2 «Πεδίο εφαρμογής» του άρθρου 25 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2366) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Περιοχές παρέμβασης: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα 
β. Τομείς παρέμβασης 
Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα: 
αα. Αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής 
ββ. Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 
γγ. Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής, 
για τα οποία υπάρχει βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης, 
όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 4 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 2366), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην πιο πρόσφατη 
ΑΕΕ.». 

2. Η παράγραφος 5, σημείο γ, υποσημείο ββ του άρθρου 25 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται. 

3. Στο σημείο α της παραγράφου 8 του άρθρου 25 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) 
ΚΥΑ όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου δέκατου πέμπτου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄2333) ΚΥΑ προστίθεται περίπτωση δδ:  

«δδ. Εφόσον η μείωση των ΜΜΖ γίνεται λόγω  των περιπτώσεων στστ και ζζ της 
υποπαραγράφου 1α του άρθρου 14 και το σημείο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 19, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.». 

4. Η παράγραφος  8, σημείο δ του άρθρου 25 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5, σημείο ε του άρθρου δέκατου πέμπτου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄2333) ΚΥΑ καταργείται. 

 
Άρθρο 9 

 
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 της αριθ. 079833/25.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2366) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β’ 2217) ΚΥΑ στο 
σημείο β υποσημείο ββ ii στο τελευταίο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  

«Οι υπό αγρανάπαυση εκτάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής της μίας άροσης ανά 
έτος για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση της υπ’ αριθ. 
1584/66059/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1337/Β) «Τροποποίηση της με αριθ. 104/7056/21.01.2015 
ΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄147) Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
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ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», άρθρο 1, παρ. 3, σημείο Δ». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 27 της αριθ. 079833/25.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 
2366), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Όσοι δικαιούχοι της δράσης είναι υπόχρεοι πράσινων πληρωμών (γεωργική πρακτική «περιοχή 
οικολογικής εστίασης» άρθρο 46 Καν.(ΕΕ) 1307/2013) και συνεχίζουν την τήρηση των 
δεσμεύσεων της δράσης 2.1, θα λάβουν από το έτος εφαρμογής 2015 και εξής, μειωμένη ετήσια 
ενίσχυση κατά 5%.».  
 

Άρθρο 10 
 

1. Η παράγραφος 2, σημείο β του άρθρου 29 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου ένατου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄2333) ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:  
«β. Τομείς παρέμβασης 

 Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες φυλές στους τομείς 
αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας και ιπποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει βοσκότοπος, στον οποίο τηρείται  η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης όπως κάθε 
φορά ισχύει  και ο οποίος έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση ενιαίας 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. Στην παράγραφο 3 σημείο α το υποσημείο γγ του άρθρου 29 της αριθ. 079833/25.10.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής: 

«γγ. Έχουν εξασφαλίσει αντίστοιχο βοσκότοπο για την βόσκηση των ζώων τους στον οποίο να 
τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης όπως ορίζεται στο πλαίσιο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, όπως κάθε φορά ισχύει».  

3. Στην παράγραφο 4, σημείο α, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29 της αριθ. 079833/25.10.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Στο ΣΠΔ θα αναφέρονται για κάθε έτος τα ποσοστά αύξησης του ζωικού κεφαλαίου της 
εκμετάλλευσης (για τα είδη που επιτρέπεται αύξηση) τα οποία θα είναι καθοριστικά για την 
ενίσχυση του δικαιούχου και δεν θα ξεπερνούν το ανώτατο ποσοστό όπως αυτό ορίζεται στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυξήσεις πάνω από αυτές που έχει δηλώσει ο 
δικαιούχος στο ΣΠΔ  που καταθέτει με την αίτηση ενίσχυσης, δεν θα γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση αύξησης του ζωικού κεφαλαίου και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η έκταση του 
βοσκότοπου δύναται να αυξηθεί προκειμένου να τηρείται η πυκνότητα βόσκησης όπως ορίζεται 
στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως κάθε φορά ισχύει». 
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4. Η παράγραφος 7 σημείο γ του άρθρου 29 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, 
όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου δέκατου ένατου της αριθ. 
1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄2333) ΚΥΑ καταργείται.  

 
Άρθρο 11 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333), 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2333) και 
2605/147303/20.11.2014 (ΦΕΚ Β’ 3175) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 
Άρθρο 12 

 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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