
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τον διακριτικό 
τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ PLUS», μετά από αίτηση του 
αδειοδοτημένου νομικού προσώπου.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 
υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικη-
τικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμε-
σων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/
2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 147).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29426/Κ6 (1)
   Ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τον διακριτικό 

τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ PLUS», μετά από αίτηση του 

αδειοδοτημένου νομικού προσώπου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 230) και ιδίως των περ. α και β της παρ. 4 του 
άρθρου 286 του Κεφαλαίου ΛΗ΄ αυτού, το οποίο προ-
στέθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση 
και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνω-
σης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις 
για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την 
απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευ-
ση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄207),

β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -
2016» (Α΄ 222) και ειδικότερα της υποπερ. γ) της περ. 1 
της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου,

γ) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119) και

στ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

2. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

3. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση 
της υπ’αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
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σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για πα-
ρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την 
παρ. Θ του Πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 756).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30.7.2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

5. Την υπό στοιχεία 30146/Κ1/22-02-2018 (Β΄ 686) 
άδεια του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ PLUS».

6. Την υπό στοιχεία 14095/Κ1/31-01-2020 (Β΄ 498) από-
φαση τροποποίησης της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ PLUS», λόγω ένταξης νέων ειδικοτήτων 
στην άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ.

7. Το υπό στοιχεία 152111/Κ6/24-11-2021 έγγραφο 
με επισυναπτόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ανά-
κλησης άδειας του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΣΤ. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ο.Ε.».

8. Το υπό στοιχεία 160363/Κ5/08-12-2021 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του Τμήματος Προσωπικού και Υποστήριξης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της υπό στοιχεία 30146/Κ1/22-2-2018 
(Β΄ 686) άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ 
PLUS» η οποία χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΣΤ. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. Ο.Ε.», κα-
τόπιν αίτησής του.

Το αρχείο του ανωτέρω Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης θα παραδοθεί, με μέριμνα της 
διοίκησής του, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημε-
ρών, στο ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, στη διεύθυνση: 
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 170 (ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ), Τ.Κ. 
24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

Οι καταρτιζόμενοι του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται:
α) επιστροφής των διδάκτρων που έχουν τυχόν προ-

καταβάλει κατά την περίοδο κατάρτισης 2021-2022 για 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί,

β) μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχα τμή-
ματα με την ειδικότητά τους, 

γ) μετεγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής 
τους.

Η ανάκληση της ανωτέρω άδειας άρχεται από τη δη-
μοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ  

Αριθμ. 266/71053 (2)
  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 

υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικη-

τικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμε-

σων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/

2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 147). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ-
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (A΄200), 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 
(Α’ 223) και τις παρ. 1 - 8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 
(Α’ 135) και

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων με-
ταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα 
έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονι-
σμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. πόρους και την 
εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την 
κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022».

β) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων 
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κα-
νονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 73/2009 του Συμβουλίου» (L347/608).

γ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 639/2014 κατ' εξουσιοδότηση Κανονι-
σμού της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) 
υπ’ αρ. 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 Χ του εν λόγω κανο-
νισμού» (L181/1).
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δ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 641/2014 Εκτελεστικού Κανονισμού της 
Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
Καν.(ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» 
(L181/74).

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότη-
ση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) υπ’αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’αρ. 165/1994, (ΕΚ) 
υπ’αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’αρ. 
1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου 
(L 347/549).

στ) (ΕΕ) υπ’αρ. 640/2014 της Επιτροπής «για τη συ-
μπλήρωση του Καν.(ΕΕ) υπ’αρ. 1306/2013 του Ευρωπα-
ϊκού 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 άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση» (L181/48).

ζ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 Εκτελεστικού Κανονισμού 
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) υπ’ 
αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
και την πολλαπλή συμμόρφωση» (L227/69).

3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

5. Την υπ’ αρ. 12176/24-02-2022 εισήγηση του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

6. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών για τις άμε-
σες ενισχύσεις για το έτος ενίσχυσης 2022 στην Ε. Επι-
τροπή, την 1η Αυγούστου, μέσω ISAMM, σύμφωνα με 
το άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 
104/7056/21-01-2015 (Β’ 147) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/
21-01-2015 υπουργικής απόφασης 

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 (Β’ 147) 
υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013, μειώνεται γραμμικά η αξία 
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης 2022 και μειώνεται το 
εθνικό απόθεμα 2022 προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 22 του κανονι-
σμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013. Για το ημερολογιακό έτος 
2022 εφαρμόζεται εσωτερική σύγκλιση ως εξής:

i. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 
που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι 
μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, 
θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς 
μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021
και της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022.

ii. Για τη χρηματοδότηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης της παρ. 1, η μοναδιαία αξία των δικαιωμά-
των βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 
31-12-2021, εφόσον είναι ανώτερη της περιφερεια-
κής μοναδιαίας αξίας του 2022, μειώνεται το 2022. 
Η μέγιστη μείωση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμά-
των βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 
31-12-2021 περιορίζεται στο 30%.

iii. Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, 
κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν θα έχει μοναδιαία αξία 
χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας 
αξίας το 2022.

iv. Η περιφερειακή μοναδιαία αξία το 2022, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2220/2020, υπολο-
γίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο για 
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως ορίζεται σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013 για το 2022, μη περιλαμβανομένου του 
ποσού του εθνικού αποθέματος, διά του αριθμού των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης των 
γεωργών στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανά περιφέρεια».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνο-

λο της εκμετάλλευσης τους, όπως αποτυπώνεται:
- στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 σε 

περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων,
- στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 

Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε ανε-
ξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό ποσό 
μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μίσθωσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα, 
σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων. Κατά παρέκ-
κλιση, για το 2021 και το 2022, γίνονται δεκτά και έντυπα 
μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν την έκδο-
ση της παρούσης και δεν έχει λήξει ακόμα η ισχύς τους 
και να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την έκταση και την 
ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το 
είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογι-
κής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής 
μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρι-
νίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται».

3 . Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατανομή εθνικού ορίου στα επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
(Μέγιστο 30%)

ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
(Μέγιστο 5%)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 

(Μέγιστο 2%)

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

(με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 53 

του Κανονισμού)

2015 0% 30% 0% 2% 7,36745642%

2016 0% 30% 0% 2% 7,81565127%

2017 0% 30% 0% 2% 9,94288117%

2018 0% 30% 0% 2% 9,94592904 %

2019 0% 30% 0% 2% 9,95001604 %

2020 0% 30% 0% 2% 9,92337369 %

2021 0% 30% 0% 2% 9,92337369 %

2022 0% 30% 0% 2% 9,92337369 %

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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