
                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. Πρωτ.: 1184/295734           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π. & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
  
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691/14-8-2015) 
 
 

Α Π Ο Φ Α ΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 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 π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22  του άρθρου 119 
του ν. 4622/ 2019 (Α΄133).  
δ)  Tο π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 
138). 
ε)  To π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A' 
2). 
στ) Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 
Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» ΦΕΚ 100/Α/16-6-
2021). 
ζ) Την αριθμ. 4759/17-6-2021 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ./483). 
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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). 
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. Την με αριθ. πρωτ.  61223 /20-10-2021  εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού». 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός  

 
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 1930/81861/22-
07-2015 (ΦΕΚ 1691 Β’/2015).  

 
Άρθρο 2  

Τροποποίηση της με αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 Υπουργικής Απόφασης 
 
 Το σημείο 7 του άρθρου 9 αντικαθίσταται με το κάτωθι: 
«7. Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό απόθεμα 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 
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σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.  
Ειδικά για έτος ενίσχυσης 2017 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 4,5%, για την κάλυψη των περιπτώσεων 
χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς 
που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. 
Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2018 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 2%, για την κάλυψη των περιπτώσεων 
χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς 
που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. 
Ειδικά για  το έτος ενίσχυσης 2020 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2,5%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που 
αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. 
Ειδικά για  το έτος ενίσχυσης 2021 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 2,5%, για την κάλυψη των περιπτώσεων 
χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς 
που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.».  
  

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

 
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2021.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
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