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ΘΕΜΑ: 

3η Τροποποίηση της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄ 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 
«Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία 
παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής 
πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της 
ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» 
 

      Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις εθνικές διατάξεις: 

1. Το Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «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 (ΦΕΚ Α΄ 297) και 
άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2. 
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2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 138). 

4. Το π.δ. 70/2015 περί «Ανασύστασης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 114).  

5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 
160). 

6. Την αριθ. 282966/09.07.2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 
Β΄ 125).  

7. Την αριθ. 4941/07.11.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών 
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδος 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 2538). 

8.  Την αριθ. 587/03.03.2017 Υπουργική Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη  Δ/νση 
Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιημένη ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 
675). 

9.  Την αριθ. 281255/06.05.2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 794), όπως ισχύει κάθε φορά. 

10.  Την αριθ. 104/7056/21.01.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 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», όπως τροποποιημένη ισχύει.   

11. Την αριθ. 1065/19.04.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  
2014- 2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

12. Την αριθ. 2428/119952/06.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων   στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3936).  

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον Καν.(ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013)  

2.  Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
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(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

3. Τον Καν.(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

4. Τον Καν.(ΕΕ)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 κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 
347/20.12.2013). 

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 
227/31.07.2014). 

6. Τον εκτελεστικό Καν. (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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 
227/31.07.2014). 

7. Τον εκτελεστικό Καν. (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, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (ΕΕ L 227/31.07.2014). 

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής 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, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 181/20.06.2014). 

9. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την 
έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

10. Την αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3256) «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής των Δράσεων 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 
«Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής 
πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του 
Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως αυτή 
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τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2064/136790/19.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4507) και  
3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικές Αποφάσεις, και ισχύει. 

Γ.  Την αριθ. 1549/07.05.2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.  

Δ.   Την αριθ.  39296/09.05.2019 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ε.  Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
Προϋπολογισμού.         

 

        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ EI 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας είναι η τρίτη (3η) τροποποίηση της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία 
της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 
«Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της 
ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2064/136790/19.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4507) και  
3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικές Αποφάσεις, και ισχύει. 
Οι διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως: 
 

Άρθρο  2 
Δράση 10.1.01 Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας 

1. Η παράγραφος 6 «Ειδικές κυρώσεις» του  άρθρου 19 « Δράση 10.1.01 Προστασία άγριας 
ορνιθοπανίδας» αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

« 6. Ειδικές κυρώσεις 

Η μη τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων της δράσης επισύρει επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 
15 της παρούσας τις ακόλουθες ειδικές κυρώσεις: 

(α) Σε περίπτωση μη τήρησης της δέσμευσης περί διατήρησης ασυγκόμιστης επιφάνειας: 

 (αα) εάν η ασυγκόμιστη επιφάνεια καλύπτει τουλάχιστον το 5% της ενταγμένης γεωργικής 
έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας και λιγότερο από το 10% αυτής, η ενίσχυση μειώνεται κατά 
15% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση. 
 Σε περίπτωση πρώτης επανάληψης η ενίσχυση μειώνεται κατά 30%  για το έτος εφαρμογής που 
διαπιστώθηκε η παράβαση. 
 Σε επόμενη επανάληψη, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται 
η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους 
τόκους.  

      (ββ) εάν η ασυγκόμιστη επιφάνεια καλύπτει λιγότερο από το 5%  της ενταγμένης γεωργικής 
έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας, η ενίσχυση μειώνεται κατά 25% για το έτος εφαρμογής που 
διαπιστώθηκε η παράβαση. 
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     Σε περίπτωση πρώτης επανάληψης, η ενίσχυση μειώνεται κατά 50% για το έτος εφαρμογής που 
διαπιστώθηκε η παράβαση. 

     Σε επόμενη επανάληψη, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται 
η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους 
τόκους.  

(β) Σε περίπτωση μη τήρησης της δέσμευσης περί διατήρησης σταθερής της ασυγκόμιστης 
επιφάνειας  των αγροτεμαχίων η ενίσχυση μειώνεται κατά 15% για το έτος εφαρμογής που 
διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε κάθε επόμενη επανάληψη  η ενίσχυση μειώνεται κατά 30% για το 
έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση.  

(γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης λιπασμάτων, κοπριάς ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο 
τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή δεν χορηγείται καμία 
ενίσχυση για το έτος που διαπιστώθηκε η χρήση των ανωτέρω. Σε περίπτωση επανάληψης η ένταξη 
της σχετικής πράξης ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας 
ενίσχυσης  προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.  

(δ) Σε περίπτωση λήψης αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της άγριας ορνιθοπανίδας ή χρήσης 
μεθόδων παγίδευσης/εξολόθρευσης δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος που διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη των ανωτέρω. Σε περίπτωση επανάληψης η ένταξη της σχετικής πράξης ανακαλείται και 
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης  προσαυξημένης με τους 
νόμιμους τόκους.». 
 

Άρθρο  3 
Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας 

1. Η παράγραφος 4 «Ειδικές δεσμεύσεις» του άρθρου 20 «Δράση 10.1.02 Προστασία 
Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της αριθ. 
3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

 «4. Ειδικές δεσμεύσεις 

   Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις: 

α.  να διατηρούν τα ελαιόδεντρα εντός των ενταγμένων αγροτεμαχίων σε ύψος τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) μέτρων,  

β. να διατηρούν σε κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο την πυκνότητα φύτευσης των ελαιόδεντρων, με 
ύψος τεσσάρων (4) μέτρων και άνω, μεταξύ 80 και 250 δέντρα  ανά εκτάριο (Ha), 

γ. να διατηρούν τα ελαιόδεντρα στην υπάρχουσα μορφή τους και να μην προβαίνουν σε 
ενέργειες ανανέωσής τους, όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων ή καρατόμηση,  

δ. να διατηρούν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον υπάρχουν, και να εφαρμόζουν σε 
αυτά χειρωνακτική ζιζανιοκτονία χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων 
(π.χ. φρέζας), και χωρίς άροση.  

ε. να συμμετέχουν με τα ενταγμένα αγροτεμάχιά τους στο πρόγραμμα καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας 
ή να εφαρμόζουν σε αυτά σύστημα βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
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2. Η παράγραφος 5 «Έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης» του άρθρου 20 «Δράση 10.1.02 
Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 
παράγραφος 3 της αριθ. 3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικής Απόφασης, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

 «5. Έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης 

Κατά το διοικητικό έλεγχο πληρωμής έκαστου έτους, ελέγχεται σε κάθε ένα από τα αγροτεμάχια 
της ενταγμένης εκμετάλλευσης η συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου με 
δολωματικό ψεκασμό ή η εφαρμογή συστήματος βιολογικής γεωργίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο 
έλεγχος γίνεται από την αρμόδια ΔΑΟΚ με βάση το αρχείο εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών 
από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας 
και Βοιωτίας. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή για τους δικαιούχους που εφαρμόζουν σύστημα 
βιολογικής γεωργίας και έχουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), 
απαιτείται η ανάρτηση ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης από τον ίδιο τον δικαιούχο των 
παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων που εκδίδονται από τους Οργανισμούς Ελέγχου 
& Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας και πιστοποιούν την τήρηση των 
απαιτήσεων των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, για την εφαρμογή συστήματος βιολογικής γεωργίας. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται 
μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων κάθε έτους εφαρμογής για τη λήψη της κατ΄ έτος 
ενίσχυσης, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.» 

3. Η παράγραφος 7 «Ειδικές κυρώσεις» του άρθρου 20 «Δράση 10.1.02 Προστασία 
Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της αριθ. 
3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«7. Ειδικές κυρώσεις 

Η μη τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων της δράσης επισύρει, επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 
15 της παρούσας, τις ακόλουθες ειδικές κυρώσεις.  

α. Αν το ύψος ορισμένων δέντρων που βρίσκονται εντός ενός αγροτεμαχίου είναι μικρότερο των 
τεσσάρων μέτρων, λόγω νεαρής ηλικίας, επιβάλλεται μείωση του ύψους ενίσχυσης για το 
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο κατά 0,5% για κάθε δέντρο με τέτοιο ύψος ανά εκτάριο. 

β. Αν η πυκνότητα φύτευσης που αναφέρεται στο στοιχείο β της παραγράφου 4, διαπιστωθεί ότι 
βρίσκεται εκτός των ορίων, τότε: 

αα. εφόσον υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή των 250 δέντρων/Ha, επιβάλλεται μείωση του ύψους 
ενίσχυσης, για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, κατά 2% για κάθε μονάδα (δέντρο/Ha)  
επιπλέον των 250 δέντρων/Ha εκτεινόμενη και σε όλα τα επόμενα έτη πέραν του έτους 
ελέγχου και μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης  . 
ββ. εφόσον υπολείπεται της ελάχιστης τιμής των 80 δέντρων/Ha, επιβάλλεται μείωση του 
ύψους ενίσχυσης, για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο κατά 4% για κάθε μονάδα (δέντρο/Ha) 
κάτω των 80 δένδρων/Ha εκτεινόμενη και σε όλα τα επόμενα έτη πέραν του έτους ελέγχου 
και μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης  . 

γ. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης διαπιστωθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί 
ανανέωση των δέντρων της εκμετάλλευσης, επιβάλλεται μείωση του ύψους ενίσχυσης, 
εκτεινόμενη και σε όλα τα επόμενα έτη πέραν του έτους ελέγχου, και μέχρι τη λήξη της περιόδου 
δέσμευσης, ως εξής: 
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 αα. αν το ποσοστό ανανέωσης των δένδρων της εκμετάλλευσης είναι έως και 10%, το 
ύψος ενίσχυσης  μειώνεται κατά 15%,   

 ββ. αν το ποσοστό ανανέωσης των δένδρων της εκμετάλλευσης είναι από 10 έως 20%, το 
ύψος ενίσχυσης μειώνεται κατά 30%,   

γγ. αν το ποσοστό ανανέωσης των δένδρων της εκμετάλλευσης ξεπεράσει το 20%, η 
ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία 
ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους. 

δ. Δικαιούχος που δεν τηρεί όσα προβλέπονται στο στοιχείο δ της παραγράφου 4 για τα 
αναχώματα υφίσταται κυρώσεις, ως ακολούθως: 

αα. Εφόσον δεν εφαρμόσει ζιζανιοκτονία με χειρωνακτικό τρόπο στα αναχώματα (τράφια) 
σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, δε λαμβάνει την ενίσχυση των 33 € ανά Ha για το 
σύνολο των αγροτεμαχίων με αναχώματα και για το έτος που διαπιστώνεται η παράβαση. 
Σε περίπτωση επανάληψης της ως άνω παράβασης στα ίδια ή διαφορετικά αγροτεμάχια, ο 
δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση των 33 € ανά Ha  για όλη την πενταετία και 
επιστρέφει όλα τα ποσά που αφορούν την ενίσχυση των αναχωμάτων που του έχουν 
καταβληθεί προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους για το σύνολο της έκτασης των 
αγροτεμαχίων με αναχώματα.  

ββ. Εφόσον κάνει χρήση φωτιάς ή ζιζανιοκτόνων ή σκαπτικών μηχανημάτων ή διενεργεί 
άροση στα αναχώματα (τράφια) σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, δεν λαμβάνει καμία 
ενίσχυση για το σύνολο των αγροτεμαχίων με αναχώματα και για το έτος στο οποίο 
διαπιστώθηκε η  παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ως άνω παράβασης στη 
διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, στα ίδια ή διαφορετικά αγροτεμάχια, η ένταξη της 
σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν 
καταβληθείσας ενίσχυσης  προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.  

γγ. Εφόσον έστω και σε ένα αγροτεμάχιο διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται αναχώματα, αν 
και έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης και την αίτηση πληρωμής, η ένταξη της σχετικής 
πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν 
καταβληθείσας ενίσχυσης  προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους. 

ε. Εφόσον, κατά το διοικητικό έλεγχο πληρωμής, διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια 
της ενταγμένης εκμετάλλευσης του δικαιούχου δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα καταπολέμησης 
του δάκου με δολωματικό ψεκασμό ή εφόσον δεν πιστοποιείται η τήρηση των απαιτήσεων των 
Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για όσους 
δικαιούχους εφαρμόζουν σύστημα βιολογικής γεωργίας και έχουν σύμβαση με Οργανισμό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕΠ), τότε ο δικαιούχος δεν λαμβάνει καμία 
ενίσχυση για το έτος που διαπιστώθηκε η παράβαση και για το σύνολο της ενταγμένης 
εκμετάλλευσης.». 

 
Άρθρο 4 

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 

1. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α. «Αγρανάπαυση» της παραγράφου 4 «Ειδικές 
δεσμεύσεις» του άρθρου 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 
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 «Στη δέσμευση Α δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες. Αγροτεμάχια με επίσπορη 
καλλιέργεια δεν αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πληρωμής». 
2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Β. «Αμειψισπορά» της παραγράφου 4 «Ειδικές 
δεσμεύσεις»  του άρθρου 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 

 «Στη δέσμευση Β δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες ούτε στην κύρια ποτιστική 
καλλιέργεια, ούτε και στην ξηρική αμειψισπορά. Αγροτεμάχια με επίσπορη καλλιέργεια δεν 
αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πληρωμής». 

3. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ. «Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται 
σε επιφανειακά ύδατα» της παραγράφου 4 «Ειδικές δεσμεύσεις» του άρθρου 22 «Δράση 10.1.04 
Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 

 «Στη δέσμευση Δ δεν επιτρέπονται επίσπορες καλλιέργειες. Αγροτεμάχια με επίσπορη 
καλλιέργεια δεν αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πληρωμής». 
 

Άρθρο 5 
Τελικές διατάξεις 

1. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256) Υπουργική Απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2064/136790/19.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4507) και 
3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) Υπουργικές Αποφάσεις, και ισχύει.  
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

                       

            Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

 

                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠ&ΔΚΠ 

 

 

                                                                                       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ                                                                              
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