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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π. & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 22/10/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 1180/294523

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
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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).
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. 60785 /19-10-2021 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».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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 άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής :
1. Η περίπτωση δ του σημείου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Γεωργούς που ως αποτέλεσμα ελέγχου στις υποβληθείσες ενιαίες αιτήσεις
ενίσχυσης εντός της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου έχει διαπιστωθεί η
δήλωση και υποβολή ψευδών ή τεχνητών στοιχείων προκειμένου να λάβουν την
αντίστοιχη χρηματοδότηση.»
2. Η περίπτωση θ του σημείου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Γεωργούς οι οποίοι δεν είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
δεν διαθέτουν άδεια διαμονής επί μακρόν διαμενόντων ή άδεια διαμονής με πλήρη
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.»
3. Μετά το σημείο 6 προστίθεται το σημείο 7 ως εξής :
«7. Το εθνικό απόθεμα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα, για να στηρίξει τη
συμμετοχή γεωργών νεαρής ηλικίας και γεωργών που αρχίζουν τη γεωργική
δραστηριότητά τους στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προς αποφυγή δημιουργίας
τεχνητών συνθηκών για την απόκτηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, καθώς και
καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων αυτών από τους δικαιούχους, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και της πάγιας νομολογίας
του Δ.Ε.Ε. περί απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων
που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης, ορίζεται ότι:
Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ανακαλείται και
τα δικαιώματα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέματος, σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτούντες δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για
την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών, με σκοπό να μην ασκήσουν γεωργική
δραστηριότητα αλλά να προβούν σε καταχρηστική εκμίσθωση ή μεταβίβασή τους σε
τρίτους. Η εκμίσθωση ή μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη και τα τυχόν καταβληθέντα
στους τρίτους ποσά ενίσχυσης ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ως τεχνητή δημιουργία προϋποθέσεων νοείται ιδίως η παράσταση και υποβολή
ψευδών γεγονότων ως αληθών ή η αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών
γεγονότων, η οποία συνίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισμό,
στον οποίο υπάρχει ανακριβής απόδοση της πραγματικότητας, είτε αυτή είναι ρητή,
είτε συνίσταται σε συμπεριφορά των δικαιούχων και αποσκοπεί στη χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, χωρίς την πρόθεση άσκησης
γεωργικής δραστηριότητας.
Ενδεικτικά ως ψευδή γεγονότα θεωρούνται:
- Η δήλωση εκτάσεων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών που να αποδεικνύουν τη
νόμιμη κατοχή και χρήση της
- Η δήλωση ζωϊκού κεφαλαίου χωρίς την ύπαρξη παραστατικών που αποδεικνύουν
τη νόμιμη κατοχή του
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Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα για τη δημιουργία
γεωργικής εκμετάλλευσης, χωρίς την πραγματική βούληση του δικαιούχου να
προβεί στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από την μη υποβολή
αίτησης ή την μη ενεργοποίηση των ληφθέντων δικαιωμάτων το επόμενο έτος
αιτήσεων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (θάνατος δικαιούχου, ασθένεια
αποδεικνυόμενη από ιατρικά στοιχεία που, μετά το χρόνο χορήγησης, απαγορεύει
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας κ.λ.π.).
Καταχρηστική είναι η εκμίσθωση ή η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από
το εθνικό απόθεμα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι τα εκμισθώνουν ή τα μεταβιβάζουν
νομότυπα, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, κατά καταστρατήγηση
του σκοπού της δημιουργίας εθνικού αποθέματος και της χορήγησης των δικαιωμάτων
από αυτό, ο οποίος συνίσταται ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης γεωργικής
δραστηριότητας.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να καθορίσει με εγκύκλιό του τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου και ιδίως τις περιπτώσεις διαπίστωσης
ψευδών γεγονότων και τα δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν».
-

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από το οικονομικό έτος 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

