
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3539 
  Τροποποίηση της αριθμ. 4653/106862/2-10-

2015 ΥΑ (Β΄2157) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-

μογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 

των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοπoί-

ηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και Συμβουλίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της με αριθμ. 4653/106862/2-10-2015 YA (B΄2157) 

«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται 
προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου».

β) του αρ. 1 της με αριθμ. 5744/135704/14-12-2015 ΥΑ 
(Β΄ 2702) Τροποποίηση της αριθμ. 4653/106862/2-10-
2015 ΥΑ (Β΄2157) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκα-
λιών που οδηγούνται προς χυμοπoίηση σε εκτέλεση του 
άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

γ) της παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. 561/26111/ 
5-3-2015 ΥΑ (Β΄446) «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγη-
σης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτο-
καλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση 
του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Συμβουλίου».

δ) της παρ. 2 του αρ. 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 προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ε) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το 

άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), το άρθρο 29 παρ. 1 - 8 του 
ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/03), το άρθρο 15 παρ. 4 του 
ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄), το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 
(ΦΕΚ 249 Α΄), το άρθρο 32 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄) 
και το άρθρο 25 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄)

στ) του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ 
(ΦΕΚ 147Β/22-2-2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέ-
τρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
κατ΄ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 και του 
Κανονισμού(ΕΚ)1306 /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου».

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου».

β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχεί-
ριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πο-
λιτικής 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».

δ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων 
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώ-
των στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του 
εν λόγω κανονισμού».

ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο 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».

στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
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θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής».

ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

3. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄38)

β) το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων …. Ανάπτυξης και Τουρισμού».

γ) το π.δ. 73/2015 (Α΄116) Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.

δ) το π.δ. 107/2014 (Α΄174) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 8 της αριθμ. 4653/106862/2-10-2015 ΥΑ 

αντικαθίσταται ως εξής: ‹‹Κατ’ εξαίρεση, οι μεταποιη-
τικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκριθούν για να 
συμμετάσχουν στο καθεστώς το έτος 2016 και έχουν 
καταθέσει την αίτηση έγκρισης της παραγράφου 3 του 
άρθρου 2 έως την 22η Δεκεμβρίου 2015, υποχρεούνται 
μέχρι την 28η Δεκεμβρίου του 2016, να καταθέσουν 
μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α και β της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτής της απόφασης››.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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