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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1468
14 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1791/74062
Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφω−
σης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους
κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(Α΄38),
β) το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α/28−8−2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
γ) το Π.δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων»,
δ) το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α/27−1−2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
ε) τη με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση
του Πρωθυπουργού σχετικά με την ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο
Αποστόλου, του Δημητρίου.
2. Τις διατάξεις :
α) της παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014 «Διοικη−
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 (Α'200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν.2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του Ν.2945/2001
(Α΄223) και το άρθρο 29 παρ.1 − 8του Ν.3147/2003 (Α΄135),
γ) του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

δ) της αριθμ.104/7056/2015 ΥΑ (Β΄147) «Εθνικές επιλο−
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν(ΕΚ)1307/2013
και του Καν(ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου»,
ε) του Ν.1650/1986 (Α΄160) «Για την προστασία του
περιβάλλοντος» όπως ισχύει,
στ) του Ν.4036/2012 (Α΄8) «Διάθεση γεωργικών φαρμά−
κων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς
διατάξεις».
3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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 Καν(ΕΚ)63/2008 και του
Καν(ΕΚ)73/2009 του Συμβουλίου».
β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη δια−
χείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ)
αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ.
485/2008 του Συμβουλίου».
γ) 1305/2013 της Επιτροπής «για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
Καν(ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου».
δ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ)1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση
του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού».
ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού 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 άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση».
στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανό−
νων εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα−
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νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής».
ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκλη−
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
4. Την από 19−06−2015 με αρ. πρωτ. 68152 γνώμη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τις σχετικές εισηγήσεις των καθ’ ύλην
αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή της Πολλα−
πλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου και τους κανονισμούς (ΕΕ) 640/2014 και 809/2014
της Επιτροπής όπως ισχύουν.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις δυ−
νάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, και δυνάμει των
άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και
ετήσιες πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 21 παράγρα−
φος 1 στοιχεία α) και β), των άρθρων 28 έως 31 και των
άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 οφείλει
να τηρεί τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
του άρθρου 93 και του παραρτήματος II του κανονισμού
(ΕΕ) 1306/2013, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα.
Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται στην προηγού−
μενη παράγραφο δεν τηρεί τους κανόνες της πολλα−
πλής συμμόρφωσης του επιβάλλεται η διοικητική κύρω−
ση που προβλέπεται στο άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013. Ωστόσο, η επιβολή διοικητικής κύρωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013
δεν εφαρμόζεται στους δικαιούχους που συμμετέχουν
στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που ανα−
φέρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013.
Η κύρωση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο δεν
εφαρμόζεται ούτε στη στήριξη που αναφέρεται στο
άρθρο 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
Κεφάλαιο Α΄
Υποχρεώσεις γεωργών για την Πολλαπλή Συμμόρφωση
ΜΕΡΟΣ Ι
Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καλή
γεωργική κατάσταση των εκτάσεων
Άρθρο 3
Ύδατα
1. Για το σύνολο της επικράτειας με βάση τον Κώδικα Ορ−
θής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών
από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης, δυνάμει του
άρθρου 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ ισχύουν τα παρακάτω:
¡. Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη αζωτούχων
λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων, σε επιφα−

νειακά και υπόγεια νερά. Επιπλέον, τα κτηνοτροφικά
απόβλητα απαγορεύεται να διατίθενται στους εδαφι−
κούς αποδέκτες σε ανεπεξέργαστη μορφή (αχώνευτα)
¡¡.Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα
λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα κοντά σε επιφα−
νειακά νερά (ποτάμια, υδατορεύματα, λίμνες, διώρυγες,
τάφροι και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) ή υπόγεια
νερά (πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις), και ειδικότερα:
α. Προκειμένου για αζωτούχα λιπάσματα: σε απόστα−
ση μικρότερη των 2 μέτρων από επιφανειακά νερά, σε
περίπτωση επίπεδης έκτασης και σε απόσταση μικρό−
τερη των 6 μέτρων σε αγρούς με κλίση άνω του 8%.
β. Προκειμένου για κτηνοτροφικά απόβλητα: σε από−
σταση μικρότερη των 10 μέτρων από επιφανειακά νερά
για την περίπτωση των στερεών κτηνοτροφικών απο−
βλήτων, και 20 μέτρων για την περίπτωση των υγρών
κτηνοτροφικών αποβλήτων.
γ. Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8%, όταν τα λιπάσμα−
τα ή τα κτηνοτροφικά απόβλητα είναι σε υγρή μορφή,
με εξαίρεση την εφαρμογή μέσω του συστήματος της
στάγδην άρδευσης ή με τη μέθοδο της έγχυσης.
δ. Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από γεω−
τρήσεις, πηγές και πηγάδια.
¡¡¡. Η εφαρμογή τόσο των αζωτούχων λιπασμάτων
όσο και των επεξεργασμένων υγρών ή στερεών κτη−
νοτροφικών αποβλήτων απαγορεύεται να γίνεται σε
ακατέργαστες εδαφικές εκτάσεις που δεν καλύπτονται
από βλάστηση οποιασδήποτε μορφής, φυτοφράκτες ή
γειτονικά κτήματα, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε
περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος απωλειών λόγω απορροής
ή διήθησης είναι μεγάλος.
¡ν. Οι γεωργοί απαγορεύεται να προβαίνουν σε εφαρ−
μογή αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών απο−
βλήτων:
α. σε παγωμένες ή καλυμμένες με χιόνια επιφάνειες,
καθώς και σε εδάφη κορεσμένα με νερό, που δε στραγ−
γίζουν επαρκώς, ή πλημμυρισμένα,
β. ενώ υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης στο αμέσως
επόμενο διήμερο,
γ. όταν πνέει ισχυρός άνεμος.
ν. Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδα−
φος των γεωργικών εκτάσεων (καλλιεργούμενων και
μη) με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά
απόβλητα πάνω από 250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό διά−
στημα 12 μηνών. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόσο την
εφαρμογή επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων
όσο και την απόθεση αποβλήτων από τα ίδια τα ζώα
που πιθανόν να βόσκουν στις εκτάσεις αυτές.
vi. Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα
λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα κατά το χρονικό
διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Τα
απόβλητα πτηνοτροφείων και τα υγρά κτηνοτροφικά
απόβλητα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε αμμώ−
δη εδάφη επιπλέον και κατά το δίμηνο από 1η Σεπτεμ−
βρίου μέχρι 31η Οκτωβρίου. Εξαίρεση από την ανωτέρω
απαγόρευση ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. στη λίπανση εγκατεστημένης καλλιέργειας χει−
μερινών κηπευτικών, στην οποία επιτρέπεται η χρήση
αζωτούχων λιπασμάτων ή στερεών κτηνοτροφικών απο−
βλήτων στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά.
β. στη βασική λίπανση, για όσες καλλιέργειες απαι−
τείται (μεταξύ των οποίων και τα χειμερινά σιτηρά),
με την προϋπόθεση να μη χρησιμοποιούνται νιτρικά
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λιπάσματα (π.χ. νιτρική αμμωνία ή άλλο λίπασμα που
περιέχει νιτρικά ιόντα σε οποιαδήποτε αναλογία) από−
βλητα πτηνοτροφείων ή υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα
(επιτρέπεται δηλαδή η χρήση ουρίας, αμμωνίας, λιπα−
σμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου κ.λπ. καθώς
και κοπριάς αιγοπροβάτων και στερεών αποβλήτων
βουστασίων και χοιροστασίων).
νii. Η αποθήκευση των στερεών κτηνοτροφικών απο−
βλήτων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους απο−
θήκευσης και χειρισμού, όπου σχηματίζουν απλές κο−
προσωρούς. Η κοπροσωρός πρέπει να κατασκευάζεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τον «Κώ−
δικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των
Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης».
v¡¡¡. Σε περίπτωση που τα απόβλητα διατηρούνται σε
υγρή μορφή, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να
υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης τους για χρονική πε−
ρίοδο η οποία επαρκεί για τη χώνευση τους και παράλ−
ληλα καλύπτει την περίοδο απαγόρευσης και την περί−
οδο κατά την οποία ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή
παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις.
2. Οι γεωργοί που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις εντός
περιοχών που έχουν καθοριστεί ως ζώνες ευπρόσβλη−
τες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, οφεί−
λουν να τηρούν τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων Προ−
γραμμάτων Δράσης. Στο Παράρτημα Ι της παρούσας
παρέχονται οι πληροφορίες για τα νομικά κείμενα των
προγραμμάτων Δράσης ανάλογα με την περιοχή.
3. Επιπρόσθετα εντός των περιοχών που έχουν καθο−
ριστεί ως ζώνες ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης, η ποσότητα κοπριάς που προ−
στίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος, είτε από ανθρώπους
είτε από τα ίδια τα ζώα, να μην περιέχει άζωτο πάνω
από 170 χλγ/εκτάριο.
4. Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια σε απόσταση μικρό−
τερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδατορευμάτων
και λοιπών υδάτινων όγκων.
5. Οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα
πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού
προς άρδευση. Οι γεωργοί οι οποίοι κάνουν χρήση των
αρδευτικών δικτύων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές
Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαΐδας)
ή των Δήμων, οφείλουν να τηρούν το σχετικό κανονισμό
λειτουργίας του αντίστοιχου ΟΕΒ ή Δήμου και να προ−
σκομίζουν σχετική βεβαίωση του σε περίπτωση που τους
ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές. Αν διαθέτουν ιδιωτική
υδροληψία για την άρδευση των αγροτεμαχίων τους, θα
πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου
του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.
6. Ο γεωργός θα πρέπει να μην απορρίπτει απευθεί−
ας στα υπόγεια ύδατα και στο έδαφος τις επικίνδυνες
ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα της οδηγίας
80/68/ΕΟΚ, όπως εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ 26857/553
ΦΕΚ 196Β/1988. Για την πρόληψη της έμμεσης ρύπανσης
από τις ουσίες αυτές, εφαρμόζονται τα παρακάτω:
¡. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των λιπασμάτων
και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων όπως αναγράφονται
στις ετικέτες των σκευασμάτων ώστε να αποφεύγεται
η ρύπανση των υπογείων υδάτων.
¡¡. Να πραγματοποιεί την έκπλυση των ψεκαστικών
μηχανημάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων
από γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή.
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¡¡¡. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των
αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για τη διασφά−
λιση της αναγκαίας παροχετευτικότητας, με μηχανικά
και όχι με χημικά μέσα. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η
χρήση των εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό χημικών
σκευασμάτων, εφόσον αναγράφεται στην ετικέτα τους.
¡ν. Να καθορίσει στην εκμετάλλευση του και να σημάνει
ευκρινώς χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμά−
των, όπου εξασφαλίζεται η συγκέντρωση όλων των ρυπο−
γόνων στοιχείων και των συσκευασιών των αγροχημικών.
ν. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκατα−
στάσεις σε καλή κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η
διαφυγή ρυπαντών προς το περιβάλλον.
Άρθρο 4
Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα
Ο γεωργός τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις και
πρακτικές:
1. Στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη με κλί−
ση άνω του 10%, να υπάρχει φυτική κάλυψη κατά την
περίοδο των βροχοπτώσεων, μέχρι την προετοιμασία
του εδάφους για την επόμενη σπορά, ανάλογα με την
καλλιέργεια.
2. Σε αγροτεμάχια με κλίση πάνω από 10% που κιν−
δυνεύουν από διάβρωση, η άροση να γίνεται κατά τις
ισοϋψείς ή διαγώνια ή εναλλακτικά να δημιουργούνται
σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες ως ζώνες ανάσχεσης,
σε αποστάσεις ανάλογες με τις εδαφικές ιδιότητες και
την κλίση. Επίσης η άρδευση να μη γίνεται με τη μέθοδο
της κατάκλυσης.
3. Να μην καταστρέφονται οι ξερολιθιές, τα αναχώ−
ματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων.
4. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγεται μια
ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές σχετικά
με τα υπολείμματα των καλλιεργειών:
¡. ενσωμάτωση στο έδαφος
ii. βόσκηση της καλαμιάς
¡¡i. διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επό−
μενη καλλιεργητική περίοδο Εκτός των περιοχών του
Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA), όπου σε
κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς,
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από
την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, ο γεωργός μπορεί να προβεί σε καύση
της καλαμιάς.
¡ν. Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων
στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες) συμπεριλαμβα−
νομένων ελαιώνων και αμπελώνων, δύναται να εφαρμο−
σθεί η συγκέντρωση των υπολειμμάτων του κλαδέματος
σε σωρό και η καύση με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
για την αποφυγή πυρκαγιάς.
Άρθρο 5
Βιοποικιλότητα
Ο γεωργός τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις και
πρακτικές:
1. Ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη
αγροχημικά, τα δε δολώματα τρωκτικοκτονίας να το−
ποθετούνται εντός των στοών των τρωκτικών, ώστε να
μην είναι ορατά. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι
οδηγίες για την ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού
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προϊόντος και θα τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί
που αναγράφονται στην ετικέτα.
2. Δεν καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα
όρια των αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός των αγρο−
τεμαχίων του. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης:
• για θάμνους 0,50μ εκατέρωθεν της ρίζας του θά−
μνου και
• για δένδρα η κάθετη προβολή της κώμης του δέν−
δρου στο έδαφος.
3. Τηρεί τα μέτρα για την προστασία και διατήρηση
των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)
για την άγρια ορνιθοπανίδα και για την αποφυγή της
ρύπανσης ή της υποβάθμισης των οικοτόπων των ειδών,
καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά ενοχλήσεις, όπως
προσδιορίζονται στα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα,
τους Κανονισμούς Διοίκησης και Λειτουργίας και τα
Σχέδια Διαχείρισης.
4. Πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του
αγροτεμαχίου προς το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε
λωρίδες εφόσον το μέγεθος του αγροτεμαχίου και τα
διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν.
5. Για τα αγροτεμάχια εντός των Ειδικών Ζωνών Δι−
ατήρησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA)
2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), ο γεωργός οφείλει να τηρεί
τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης.
Άρθρο 6
Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης
Ο γεωργός θα πρέπει να μην καταστρέφει σημαντικά
στοιχεία του αγροτικού τοπίου όπως αναβαθμίδες, τά−
φρους, φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές, και δενδροστοι−
χίες που αποτελούνται από δένδρα με ελάχιστη διάμε−
τρο κώμης 1 μέτρο, εντός των αγροτεμαχίων ή και στο
περιθώριο αυτών. Απαγορεύεται η κοπή φυτοφρακτών
και δένδρων από την 1η Μαρτίου έως την 30η Ιουνίου.
ΜΕΡΟΣ II
Δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών
Άρθρο 7
Ασφάλεια τροφίμων
Ο γεωργός υποχρεούται:
1. Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας των
τροφίμων και των ζωοτροφών και να μη διαθέτει ή πω−
λεί προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για κατανάλωση.
2. Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών − Ημερολόγιο
Εργασιών (Μ.Ε.Ε.−Η.Ε.) στην εκμετάλλευση του, το οποίο
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυ−
ρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης
(κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμ−
φωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ)
178/2002. Σε περίπτωση που, μέσω της ιχνηλασιμότητας
των ζωικών τροφίμων, διαπιστώνεται ευθύνη του γεωρ−
γού, αυτός υποχρεούται να αποδεικνύει εγγράφως κάθε
στοιχείο που έχει στη διάθεση του για τα πρόσωπα τα
οποία τον προμήθευσαν ή στα οποία διέθεσε ζώα ή
ζωικά προϊόντα. Υποχρεούται, επίσης, να συμμορφώνε−
ται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των
αρμοδίων αρχών. Το Μ.Ε.Ε.−Η.Ε. αποτελείται από φάκελο
παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνα−
κες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και
οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες
εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστα−
τικά και έγγραφα. Ως Μ.Ε.Ε.−Η.Ε., δύναται να χρησιμοποι−

είται το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II
της παρούσας, ή άλλο έντυπο, με την προϋπόθεση ότι
περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες, με
αυτές του εντύπου του Παραρτήματος II.
3. Απόβλητα − Αποφυγή ρύπανσης
¡. Να χειρίζεται τα απόβλητα της εκμετάλλευσης κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται τα παραγό−
μενα προϊόντα.
¡¡. Να διαχωρίζει σαφώς χωροταξικά τις παραγόμενες
πρώτες ύλες από τα απόβλητα της εκμετάλλευσης.
4. Ζωοτροφές
¡. Να καταγράφει στο μητρώο εισροών και εκροών
τυχόν χρήση χημικών σκευασμάτων κατά την παραγωγή
των πρώτων υλών ζωοτροφών και να τηρεί αρχείο των
ετικετών τους.
ii. Εφόσον χρησιμοποιεί μη φαρμακευτικά πρόσθετα
ζωοτροφών, να το πράττει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία υπό τις οδηγίες του γεωπόνου της Διεύθυν−
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφέρειας και να καταγράφει τις χορηγούμενες ποσό−
τητες και τις ημερομηνίες χρήσης τους στο Μ.Ε.Ε.−Η.Ε.
iii. Να καταγράφει στο Μ.Ε.Ε.−Η.Ε. την ποσότητα και την
προέλευση των ζωοτροφών (στοιχεία πωλητή, αριθμό
έγκρισης/ εγγραφής της μονάδας) που χρησιμοποιεί για
τη διατροφή των ζώων της εκμετάλλευσης και να τηρεί
αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών και ετικετών.
¡ν. Εφόσον χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένες
ζωοτροφές, να τηρεί αρχείο για περίοδο τουλάχιστον
πέντε (5) ετών των πιστοποιητικών, στα οποία αναγρά−
φονται το όνομα του γενετικά τροποποιημένου οργα−
νισμού και ο μοναδικός ταυτοποιητής του.
ν. Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ζωοτροφών,
ανάλογα με το είδος του ζώου για το οποίο προορίζο−
νται και να διαχωρίζονται χωροταξικά οι φαρμακούχες
από τις μη φαρμακούχες ζωοτροφές.
5. Υγεία − Πρόληψη
¡. Να χρησιμοποιεί τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
σύμφωνα με τις αναγραφόμενες σε αυτά οδηγίες, τη−
ρώντας το Μ.Ε.Ε.−Η.Ε.. Επίσης, να χρησιμοποιεί τα κτη−
νιατρικά φάρμακα εφαρμόζοντας κτηνιατρική συνταγή
και να καταγράφει τις ημερομηνίες χορήγησης τους
και την περίοδο αναμονής στο μητρώο φαρμακευτικής
αγωγής της εκμετάλλευσης.
ii. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από τα νεοεισαχθέντα
ζώα της εκμετάλλευσης.
iii. Να γνωστοποιεί στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία
οποιοδήποτε κρούσμα ή ύποπτο σύμπτωμα ζωοανθρω−
πονόσου εκδηλωθεί στα ζώα της εκμετάλλευσης του
και να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες ενέργειες,
όπως αυτές του έχουν γνωστοποιηθεί από την αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία.
¡ν. Να τηρεί σε αρχείο για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5)
ετών, τυχόν εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων από τα
ζώα και τα φυτά της εκμετάλλευσης ή δειγμάτων για άλ−
λους σκοπούς που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και
την υγεία των ζώων και ελέγχους και αναφορές σχετικά
με τα προϊόντα ζωικής προέλευσης της εκμετάλλευσης.
ν. Να μην στεγάζει στον ίδιο χώρο αίγες και βοοειδή
και αν αυτό συμβαίνει, να πραγματοποιεί ελέγχους στις
αίγες για φυματίωση.
vi. Όταν υπάρχει πτηνοτροφική μονάδα στην εκμετάλ−
λευση, τα παραγόμενα αυγά θα πρέπει να φυλάσσονται

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σε ξηρό και σκιερό μέρος και να είναι καθαρά, μακριά
από μολυσματικούς παράγοντες.
6. Παραγωγή Γάλακτος
i. Να αρμέγει χωριστά τα ζώα στα οποία εφαρμόζεται
φαρμακευτική αγωγή ή εφαρμόστηκε στο παρελθόν και
δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αναμονής, καθώς και τα ζώα
που δεν είναι υγιή και ειδικότερα παρουσιάζουν πυρετό,
φλεγμονές ή πληγές του μαστού, εμπύρετη εντερίτιδα
με διάρροια, μόλυνση της ουρογεννητικής οδού με απέκ−
κριμα ή οποιοδήποτε σύμπτωμα ζωοανθρωπονόσου. Το
γάλα των παραπάνω ζώων δεν θα πρέπει να χορηγείται
για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ κατά την άμελξή τους
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινές αμελκτικές
μηχανές ή περιέκτες με τα υπόλοιπα ζώα.
ii. Επίσης, να μη χορηγεί στην κατανάλωση νωπό αγε−
λαδινό γάλα, αν η εκμετάλλευση του δεν είναι απαλλαγ−
μένη ή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και βρουκέλ−
λωσης. Τέλος, να μη χορηγεί στην κατανάλωση ή προς
μεταποίηση πρόβειο ή αίγειο γάλα, εφόσον η εκμετάλ−
λευση του δεν είναι απαλλαγμένη ή επίσημα απαλλαγ−
μένη βρουκέλλωσης ή εμβολιασμένη κατ’ αυτής.
¡ii. Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό στην παρα−
γωγή του γάλακτος και να διατηρεί σε καλή λειτουργική
και υγειονομική κατάσταση τον εξοπλισμό αυτό.
¡ν. Οι χώροι που απαιτούνται για την παραγωγή γά−
λακτος να είναι διαχωρισμένοι από το χώρο διαβίωσης
των ζώων.
ν. Να αποθηκεύει το γάλα σε μέγιστη θερμοκρασία 8o
C, εφόσον αυτό εισκομίζεται καθημερινά ή διαφορετικά
σε μέγιστη θερμοκρασία 6o C.
vi. Να διασφαλίζουν ότι η κατασκευή των εγκαταστά−
σεων άμελξης είναι τέτοια ώστε να περιορίζεται η μό−
λυνση του γάλακτος και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης
του γάλακτος να προστατεύονται από τα παράσιτα. Ο
εξοπλισμός άμελξης διατηρείται σε καλή κατάσταση
και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να απολυμαίνεται πριν από
την άμελξη και να εξασφαλίζεται ότι οι θηλές, ο μαστός
και η γύρω από αυτόν περιοχή είναι καθαρές.
7. Ιχνηλασιμότητα
Να τηρεί το Μ.Ε.Ε.−Η.Ε. κατά τρόπον ώστε να είναι ο
ελεγκτής σε θέση να αντιληφθεί από πού προήλθαν
οι πρώτες ύλες της εκμετάλλευσης και ποιος ήταν ο
προορισμός των προϊόντων και παραπροϊόντων της
εκμετάλλευσης. Στο Μ.Ε.Ε.−Η.Ε. θα πρέπει να καταγρά−
φονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες:
• Όνομα και διεύθυνση προμηθευτή ή /και πελάτη.
• Φύση και ποσότητα εισροών ή / και προϊόντων που
διακινήθηκαν.
• Ημερομηνία συναλλαγής.
8. Ειδοποιήσεις
¡. Σε περίπτωση που ο γεωργός − παραγωγός τροφί−
μων έχει υπόνοιες ότι τροφή που έφυγε από την εκ−
μετάλλευση του είναι ή ενδέχεται να είναι ανασφαλής,
υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Πε−
ριφέρειας και τον Ε.Φ.Ε.Τ.) και τους παραλήπτες των
προϊόντων και να εκκινήσει διαδικασία απόσυρσης τους.
ii. Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υπόνοιες ότι
τροφή που έχει στην κατοχή του μπορεί να είναι ανα−
σφαλής ή επιβλαβής για κατανάλωση, υποχρεούται να
ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και τον
Ε.Φ.Ε.Τ.), ώστε να εκκινηθούν διαδικασίες απόσυρσης.
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9. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων
4, 5, 6 και 8 του Π.δ. 259/1998 (Α 191), όπως κάθε φορά
ισχύει. Από τις κατά παρέκκλιση επιτρεπόμενες ουσίες
του άρθρου 5 του Π.δ. 259/1998 εξαιρείται η οιστραδιόλη
17Β, όπως προβλέπεται στο Π.δ. 233/2005 (Α 281). Σε
μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου η χορήγηση ουσιών
γίνεται για θεραπευτικούς σκοπούς υπό την ευθύνη κτη−
νιάτρου, ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί τους χρόνους
αναμονής και να αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία την
τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 4, 5, 6 και 8
του Π.δ. 259/1998, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 8
Ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων
Ο γεωργός υποχρεούται:
1. Να τηρεί τις διατάξεις της οδηγίας 2008/71/ΕΚ για
την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων όπως
αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ
297286/5.8.2005 (ΦΕΚ 1170, τ.Β΄) για τη σήμανση και κα−
ταγραφή των χοίρων.
2. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, άρθρα
4 και 7 «θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και κατα−
γραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου
κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας,
καθώς και την κατάργηση του κανονισμού 820/97 (ΕΚ)
του Συμβουλίου».
3. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 911/2004
της Επιτροπής, άρθρα 6, 8 και 9, για την «Εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα
διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων».
4. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 21/2004
του Συμβουλίου, άρθρα 4 και 5 «θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΚ και 64/432/ΕΟΚ».
5. Να τηρεί τις διατάξεις της αριθμ. 263493/2004 ΚΥΑ (Β
1253) άρθρο 6 παράγραφοι Η και ΙΔ, άρθρο 7 παράγραφοι
Α και Δ, άρθρα 8, και 10 «Συμπληρωματικά μέτρα για των
εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγρα−
φής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωι−
κού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
21/2004 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Ασθένειες των ζώων
Ο γεωργός υποχρεούται:
1. Να τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και το Πα−
ράρτημα IV του Καν. (ΕΚ) 999/2001, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τις προβλεπόμενες από το
ανωτέρω Παράρτημα παρεκκλίσεις, ο γεωργός λαμβάνει
ειδική έγκριση από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Ο γε−
ωργός που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις επιτρεπόμενες
κατά παρέκκλιση ζωικές πρωτεΐνες του παραρτήματος IV
του Κανονισμού (ΕΚ) 999/2001, όπως ισχύει, στην παραγω−
γή σύνθετων ζωοτροφών, υποβάλλει σχετική αίτηση στην
οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται
στις διατάξεις της αριθμ. 275751/2004 ΚΥΑ (Β 1276).
2. Να ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες κτηνιατρικές
αρχές για οποιαδήποτε περίπτωση ζώου υπάρχει υπό−
νοια ότι έχει προσβληθεί από Μεταδοτική Σπογγώδη
Εγκεφαλοπάθεια (Μ.Σ.Ε.). Να απομονώνει το ύποπτο ζώο
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από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής και να περιορίζει
τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, ώστε να μην έρχονται
σε επαφή με ζώα άλλων εκτροφών, μέχρις ότου είναι
διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξε−
τάσεων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας
Μ.Σ.Ε., να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα
και τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.
Υποχρεούται, επίσης, να παρέχει κάθε στοιχείο που
αφορά την αγορά, πώληση, γέννηση ή μετακίνηση ζώων,
καθώς και την αγορά, χρήση και διάθεση ζωοτροφών
(άρθρα 11, 12 και 13 του Καν. (ΕΚ) 999/2001).
3. Να μην αγοράζει και να μην πωλεί ζώα, σπέρμα,
έμβρυα και ωάρια και απογόνους πρώτης γενιάς ζώων,
για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή έχει επιβεβαιωθεί ότι
έχουν προσβληθεί από Μ.Σ.Ε. Σε κάθε περίπτωση αγο−
ράς ή πώλησης ζώων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από
τα κατάλληλα υγειονομικά πιστοποιητικά που προβλέπο−
νται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
αντίγραφα των οποίων ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί
σε αρχείο για τρία χρόνια μετά την απομάκρυνση του
ζώου από την εκτροφή (άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 999/2001).
Άρθρο 10
Φυτοπροστατευτικα προϊόντα
Ο γεωργός υποχρεούται να χρησιμοποιεί ορθά τα φυ−
τοπροστατευτικά προϊόντα. Η ορθή χρήση περιλαμβάνει:
¡. την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυ−
τοπροστασίας, πρακτική κατά την οποία η επέμβαση
με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε συ−
γκεκριμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα, σύμφωνα με τους
όρους της εγκεκριμένης χρήσης, επιλέγεται, υπολογί−
ζεται η δοσολογία και διευθετείται ο χρόνος επέμβα−
σης με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή
αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσό−
τητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις
δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο.
ii. την τήρηση των όρων της άδειας για διάθεση στην
αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών, που θεσπί−
ζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές
του διατάξεις, και καθορίζονται στη σήμανση.
ΜΕΡΟΣ III
Καλή μεταχείριση των ζώων
Άρθρο 11
Καλή μεταχείριση των ζώων
1. Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει μόσχους, υποχρεού−
ται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων
3 και 4 του Π.δ. 179/1998 (Α 133).
2. Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει χοίρους, υποχρεούται
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και
4 του Π.δ. 215/2003 (Α 181).
3. Οι εκτροφείς των υπόλοιπων παραγωγικών ζώων,
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
του άρθρου 4 του Π.δ. 374/2001 (Α 251).
ΜΕΡΟΣ IV
Άρθρο 12
Διατήρηση μόνιμων βοσκότοπων
Οι γεωργοί οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν τη χρή−
ση εκτάσεων που αποτελούν μόνιμους βοσκότοπους,
αιτούνται προηγουμένως άδεια από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
η οποία δύναται να χορηγείται, εφόσον δεν προκύπτει
μείωση της ετήσιας αναλογίας μονίμων βοσκότοπων

προς το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων σε σχέση
με την αντίστοιχη αναλογία αναφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 13
Αρμόδιοι φορείς ελέγχου
1. Αρμόδια ελεγκτική αρχή της Πολλαπλής Συμμόρφω−
σης, όπως και για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύ−
σεων του κανονισμού (ΕΕ) 1307/ 2013, ορίζεται ο Οργα−
νισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2. Για τους ελέγχους των απαιτήσεων των παραγρά−
φων 2 έως 5 του άρθρου 8, ορίζονται ως συναρμόδιες
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελεγκτικές αρχές, οι Κτηνιατρικές Υπη−
ρεσίες των Περιφερειών και η Γ.Δ. Βιώσιμης Ζωικής
Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., η οποία
διαβιβάζει ηλεκτρονικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα αποτελέ−
σματα των ελέγχων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των
Περιφερειών για τις εν λόγω απαιτήσεις, με αναφορά
εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων και στο ονομα−
τεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του κατόχου κάθε ελεγχθείσας
εκμετάλλευσης.
3. Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμά−
των των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Γ.Δ. Βιώσιμης
Φυτικής Παραγωγής − Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παρα−
γωγής) και των κτηνιατρικών φαρμάκων (Γ.Δ. Βιώσιμης
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής − Δ/νση Προστασί−
ας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών),
υποχρεούνται να κοινοποιούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τους
διεξαχθέντες εργαστηριακούς ελέγχους ανά ημερο−
λογιακό έτος, τους γεωργούς που ελέγχθηκαν και τις
παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ανά γεωργό, με ανα−
φορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των αντί−
στοιχων γεωργών. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λαμβάνει υπόψη τα
αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών
για να επιβληθούν οι κυρώσεις για τις παραβάσεις που
αφορούν μη τήρηση του καθεστώτος της Πολλαπλής
Συμμόρφωσης στους παραβάτες γεωργούς.
4. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση των διατάξεων
που αναφέρονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 5 της
παρούσας, τις κοινοποιούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στη
Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
5. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί βάση δεδομένων, στην
οποία καταχωρούνται και τα ιστορικά στοιχεία των
αποτελεσμάτων των ελέγχων των προηγούμενων ετών.
6. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού μείωσης
της αναλογίας μόνιμων βοσκότοπων προς τη συνολική
γεωργική έκταση σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την
αντίστοιχη αναλογίας αναφοράς, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαί−
νει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφωθούν
οι γεωργοί, που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες αναλογικά
υπερβάσεις, προκειμένου η μεταβολή της αναλογίας να
παραμείνει εντός του προβλεπόμενου ορίου σε εθνικό
επίπεδο. Η μη συμμόρφωση των γεωργών με τις υποδεί−
ξεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τα έτη 2015 και 2016, αποτελεί εκ
προθέσεως, σοβαρή, μη μόνιμη και εκτός εκμετάλλευσης
παράβαση των κανόνων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
7. Οι έλεγχοι και οι κυρώσεις πολλαπλής συμμόρ−
φωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον κανονισμό
Ε.Ε. 1306/2013 και τους παράγωγους εφαρμοστικούς
κανονισμούς.
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Άρθρο 14
Επιτόπιοι έλεγχοι

Άρθρο 18
Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι

Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
διεξάγονται επί δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων
που εξάγεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
διενεργούνται από επιτροπές ελέγχου, οι οποίες απαρ−
τίζονται από υπαλλήλους με ειδικότητες συναφείς των
προς έλεγχο προτύπων και απαιτήσεων κατά περίπτωση.
2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
διεξάγονται ταυτόχρονα με τους ελέγχους επιλεξιμότη−
τας ή όταν απαιτείται σε διαφορετικό χρόνο.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να διενεργεί δευτεροβάθμιους
ελέγχους.

Άρθρο 15
Εργαστηριακοί Έλεγχοι
1. Οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να αποφασίσουν τη
διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στις περιπτώσεις
όπου κρίνουν απαραίτητο. Στις περιπτώσεις αυτές,
πραγματοποιείται λήψη δειγμάτων κατά τη διάρκεια του
επιτόπιου ελέγχου και αποστολή τους σε εργαστήριο
που ανήκει ή εποπτεύεται από το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
2. Τα εργαστήρια υποχρεούνται να αποστείλουν στην
επιτροπή ελέγχου τα αποτελέσματα των ελέγχων εντός
20 ημερών από την αποστολή του δείγματος. Τα αποτελέ−
σματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση της έκ−
θεσης ελέγχου και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων.
Άρθρο 16
Έκθεση επιτόπιου ελέγχου
1. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται από την
επιτροπή ελέγχου έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με τα
υποδείγματα και τις οδηγίες που ορίζονται με σχετική
ετήσια εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα δε αποτελέσματα
καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων.
2. Ο γεωργός λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων του
ελέγχου με υπογραφή του επί της έκθεσης του ελέγχου.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα και παραβάσεις ο
ελεγκτικός φορέας υποχρεούται να κοινοποιήσει με αποδει−
κτικό εντός τριών μηνών την έκθεση ελέγχου στον γεωργό.
3. Η παράβαση κάθε υποχρέωσης του γεωργού αξι−
ολογείται ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την εκ προ−
θέσεως ή εξ αμελείας διάπραξη της παράβασης, τη
σοβαρότητα, την έκταση και τη μονιμότητα της, καθώς
και ενδεχόμενη επανάληψη, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στην ετήσια σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4. Τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από
άλλους ελεγκτικούς φορείς και σχετίζονται με το πεδίο
εφαρμογής του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρ−
φωσης, κοινοποιούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 17
Ενστάσεις
1. Ο γεωργός δικαιούται να υποβάλλει ένσταση επί
της έκθεσης ελέγχου εντός 10 εργασίμων ημερών από
την ημέρα που αποδεδειγμένα παρέλαβε την έκθεση,
στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο Περιφε−
ρειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εξετάζονται από
επιτροπή που ορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Στις εν
λόγω επιτροπές δεν συμμετέχουν μέλη των επιτροπών
που διενήργησαν τον έλεγχο. Οι ενστάσεις εξετάζονται
εντός ενδεικτικής προθεσμίας ενός μηνός από την υπο−
βολή τους. Δεύτερη ένσταση, στην ίδια ή άλλη υπηρεσία,
για το συγκεκριμένο έλεγχο, δεν εξετάζεται.

ΜΕΡΟΣ II
Διοικητικές Κυρώσεις
Άρθρο 19
Μείωση ή αποκλεισμός από τις ενισχύσεις
1. Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν τηρεί τις προβλε−
πόμενες στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας υποχρεώσεις,
επιβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μείωση ή αποκλει−
σμός από την ενίσχυση.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρακρατεί ποσοστό 25% των
ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρα−
γράφου 1 και το οποίο αποδίδεται στον Ειδικό Λογα−
ριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).
3. Οι ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 99 του κανο−
νισμού (ΕΕ) 1306/2013, απευθύνουν προειδοποίηση στο
γεωργό σε περίπτωση που η μόνη παράβαση όσον
αφορά τη σήμανση και καταγραφή βοοειδών ή/και αι−
γοπροβάτων, ήταν η απουσία ενός μέσου σήμανσης σε
ποσοστό μικρότερο του 20% των ζώων που θα έπρεπε
να φέρουν δύο μέσα σήμανσης. Οι ελεγκτές ενημερώ−
νουν το γεωργό για τη διαπίστωση του προβλήματος
και την υποχρέωση του να λάβει επανορθωτικά μέτρα.
Σε περίπτωση που σε επακόλουθο έλεγχο διαπιστωθεί
ότι δεν έχει επανορθωθεί η μη συμμόρφωση, εφαρμό−
ζεται αναδρομικά η προβλεπόμενη μείωση.
Άρθρο 20
Ανώτερη Βία και Έκτακτες Περιστάσεις
Στην περίπτωση που ο γεωργός επικαλείται την συν−
δρομή λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών ή εκτάκτων
περιστάσεων στο πρόσωπο του, υποβάλλει στην αρμό−
δια Περιφερειακή Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σχετική αί−
τηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός δέκα εργάσιμων ημερών
από την ημέρα που συνέβη το εξαιρετικό γεγονός και κα−
τέστη εφικτό για τον αιτούντα η υπογραφή της αίτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 21
Εξουσιοδότηση
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει εγκύκλιο − εγχειρίδιο διαδι−
κασιών ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων τα απαιτούμενα έντυπα για τη διεξαγωγή των
ελέγχων και η διαδικασία υπολογισμού των κυρώσεων.
Άρθρο 22
Καταργήσεις
Από έναρξης ισχύος της παρούσας καταργού−
νται η ΚΥΑ 262385/21.04.10 (ΦΕΚ 509, τ. Β΄) και η ΚΥΑ
622/89705/10.07.14 (ΦΕΚ 2050, τ. Β΄).
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.
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ϭ ȺɸʍʍɲʄɿʃʊɅɸɷʀʉ
ϭϵϲϱϮͬϭϵϬϲͬϬϱ͘Ϭϴ͘ϭϵϵϵ ϮϱϲϯϴͬϮϵϬϱͬϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϬϭ

;ɌȵȾȲ͛ϭϱϳϱͿʃɲɿ
;ɌȵȾȲ͛ϭϰϮϮͿ
ϮϰϴϯϴͬϭϰϬϬͬϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϴ
;ɌȵȾȲ͛ϭϭϯϮͿ
Ϯ Ⱦʘʋɲʁɷɿʃʊʋɸɷʀʉ

ϮϬϰϭϳͬϮϱϮϬͬϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϭ
ͨͨ
;ɌȵȾȲ͛ϭϭϵϱͿ
ϯ Ȱʌɶʉʄɿʃʊʋɸɷʀʉ

ϮϬϰϭϲͬϮϱϭϵͬϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϭ
ͨͨ
;ɌȵȾȲ͛ϭϭϵϲͿ
ϰ ȿɸʃɳʆɻʏʉʐɅɻʆɸɿʉʑ

ϮϬϰϭϴͬϮϱϮϭͬϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϭ
ȸʄɸʀɲʎ
ͨͨ
;ɌȵȾȲʚϭϭϵϳͿ
ϱ Ⱦɳʅʋʉʎ
ϮϬϰϭϵͬϮϱϮϮͬϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϭ ϭϲϭϳϱͬϴϮϰͬϭϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϬϲ
ȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎͲ
;ɌȵȾȲ͛ϭϮϭϮͿ
;ɌȵȾȲʚϱϯϬͿ
ɅɹʄʄɲʎͲȸʅɲɽʀɲʎ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆ
ʉʐʃɲɿʏʉʐɁ͘ȾɿʄʃʀʎͿ
ϲ ȿɸʃɳʆɻʏʉʐɇʏʌʐʅʊʆɲ

ϱϬϵϴϮͬϮϯϬϵͬϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϲ
ͨͨ
;ɌȵȾȲʚϭϴϵϰͿ
ϳ ɅɸɷɿɳɷɲȱʌʏɲʎͲ

ϱϬϵϴϭͬϮϯϬϴͬϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϲ
Ʌʌɹɴɸɺɲʎ
ͨͨ
;ɌȵȾȲʚϭϴϵϱͿ


ȆȓȞĮțĮȢ ǹ: īȓȞİĲĮȚ Ș ĮȞĮȜȣĲȚțȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İĳȠįȓȦȞ ʌȠȣ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ, ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ, İțĲȩȢ ȗȦȠĲȡȠĳȫȞ țĮȚ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȫȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȦȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ. ȈĲȘȞ ıĲȒȜȘ ǼǿǻȅȈ ȆȇȅǿȅȃȉȅȈ țĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȠȣ ĮȞȒțİȚ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌ.Ȥ. ĳȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ (İȞĲȠȝȠțĲȩȞĮ, ȗȚȗĮȞȚȠțĲȩȞĮ, ȝȣțȘĲȠțĲȩȞĮ
ț.Į.), ĮʌȦșȘĲȚțȐ, țȠʌȡȚȐ, ȜȚʌȐıȝĮĲĮ, ȕȠȜȕȠȓ, ıʌȩȡȠȚ ț.Į. Ǿ ıĲȒȜȘ ǹȃǹȁȅīǿǹ ȃ-ȇ-Ȁ (īǿǹ ȁǿȆǹȈȂǹȉǹ) ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲĮȤȦȡȒıİȚȢ ȜȚʌĮıȝȐĲȦȞ. ȆȐȞȦ ıĲȘ
ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣ ȜȚʌȐıȝĮĲȠȢ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȃ (ǱȗȦĲȠ) - ȇ (ĭȫıĳȠȡȠȢ) - Ȁ (ȀȐȜȚȠ) ʌ.Ȥ. «11-15-15».
ȆȓȞĮțĮȢ Ǻ: īȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȗȦȠĲȡȠĳȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲȠȣȢ ʌȠȣ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ȚįȚȠʌĮȡĮȖȩȝİȞİȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ȗȦȠĲȡȠĳȑȢ, țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ Ǻ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĳȡȐıȘ «ȚįȚȠʌĮȡĮȖȩȝİȞİȢ».
ȈȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ «ȃ» Ȓ «ȅ» (ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ) Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıĲȒȜȘ İĳ' ȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ, ȖİȞİĲȚțȐ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ Ȓ ĳĮȡȝĮțȠȪȤİȢ ȗȦȠĲȡȠĳȑȢ. ǼʌȓıȘȢ, țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ
Ș ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĲȘȢ țȐșİ ʌĮȡĲȓįĮȢ ȗȦȠĲȡȠĳȫȞ (ʌ.Ȥ.: «7-25.5.2013»), țĮșȫȢ țĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȗȫȦȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ (ʌ.Ȥ.: «ȖĮȜĮțĲȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ
ĮȖİȜȐįİȢ» Ȓ «ʌĮȤȣȞȩȝİȞĮ ȤȠȚȡȓįȚĮ 1-6 ȝȘȞȫȞ»)
ȆȓȞĮțĮȢ ī: ȀĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȖİȦȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ ĮȖȡȠĲİȝȐȤȚȠ ĲȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ. ȅ ĮȪȟȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ ĮȖȡȠĲİȝĮȤȓȠȣ (ǹ/ǹ) ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ǹȓĲȘıȘȢ
ǼȞȚĮȓĮȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ, Ș ĲȠʌȠșİıȓĮ, Ș ȑțĲĮıȘ ıİ Ha [1 Ha (İțĲȐȡȚȠ) = 10 ıĲȡȑȝȝĮĲĮ] țĮȚ Ș țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ ĲȠ ĮȖȡȠĲİȝȐȤȚȠ ʌȠȣ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ Ș ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȖİȦȡȖȚțȒ İȡȖĮıȓĮ. ȉȠ İȓįȠȢ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ĲȠ İȝʌȠȡȚțȩ ȩȞȠȝĮ / ʌȠȚțȚȜȓĮ țĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ, İȓȞĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ. ǹȞ ȑȖȚȞİ ȤȡȒıȘ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ. ȈĲȘȞ ıĲȒȜȘ ǼȇīǹȈǿǹ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȝȚĮ
ıȪȞĲȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȖİȦȡȖȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌ.Ȥ. ȜȓʌĮȞıȘ, ıʌȠȡȐ, ȗȚȗĮȞȚȠțĲȠȞȓĮ ț.Ĳ.Ȝ. Ǿ ıĲȒȜȘ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǹǿȉǿǹȈ / ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ
ıĲȠ ĮȖȡȠĲİȝȐȤȚȠ țȐʌȠȚĮ İȡȖĮıȓĮ İțĲȩȢ țĮșȚİȡȦȝȑȞȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌ.Ȥ. ȝȣțȘĲȠțĲȠȞȓĮ, ȠʌȩĲİ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȣȝİ ıĲȘ ıĲȒȜȘ ȩĲȚ ʌ.Ȥ. ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ ȖțȡȚ ȝİ țĮĳȑ
ĮʌȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ıțȩʌȚȝȘ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ.
ȆȓȞĮțĮȢ ǻ: īȓȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮȖȡĮĳȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ İȟȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ĲȠȣȢ (ĮȖȠȡĮıĲȫȞ).
ȈȘȝİȓȦıȘ: ĭȦĲȠĲȣʌȒıĲİ ĲĮ țİȞȐ ĳȪȜȜĮ ĲȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ ʌȡȚȞ ĲĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİĲİ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ȞȑȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ ıĮȢ ȩĲĮȞ ȖİȝȓıȠȣȞ
ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ ʌȓȞĮțİȢ ȝİ ĲȚȢ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ıĮȢ, ĮȡȚșȝȫȞĲĮȢ ȟİȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ĳȪȜȜĮ țȐșİ ʌȓȞĮțĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ İȪȡȠȢ ȝȓĮȢ ıĲȒȜȘȢ įİȞ İʌĮȡțİȓ, Ș İȖȖȡĮĳȒ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ȖȡĮȝȝȒ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ.
ȆȡȠıȠȤȒ: Ǿ ĲȒȡȘıȘ țĮȚ Ș įȚĮȡțȒȢ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȂȘĲȡȫȠȣ, ĮʌȠĲİȜİȓ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȦȞ ȖİȦȡȖȫȞ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ İȞȚıȤȪıİȚȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ
262385/21.4.10 (ĭǼȀ 509 Ĳ. Ǻ'), ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ ȆȠȜȜĮʌȜȒȢ ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȝȘĲȡȫĮ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞĲĮȞ ȝİ ȕȐıȘ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȞĲĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȣʌȠįİȓȖȝĮĲĮ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮʌȠįİțĲȐ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȆȠȜȜĮʌȜȒȢ ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȞİȤȓıȠȣȞ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȓ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, İĳ' ȩıȠȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțİȢ. ȂĮȗȓ ȝİ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ȂȘĲȡȫȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ĮȖȠȡȐȢ țĮȚ ȠȚ
İĲȚțȑĲİȢ ĲȦȞ İĳȠįȓȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȫȜȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ. Ǿ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȂȘĲȡȫȠȣ, İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȜȜȐııİȚ İʌ' ȠȣįİȞȓ ĲȠ ȖİȦȡȖȩ
Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ ĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢ, ĲȦȞ ȂȘĲȡȫȦȞ ȀĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȈȒȝĮȞıȘ țĮȚ ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ǽȦȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ,
țĮșȫȢ țĮȚ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ, ǺȚȕȜȓȠȣ Ȓ ȈĲȠȚȤİȓȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İșȞȚțȒ țĮȚ țȠȚȞȠĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ȖİȦȡȖȚțȒȢ, ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ, ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ Ȓ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ȐȜȜȘȢ ĳȪıȘȢ.

OSnvtEC ȈȣȨʌȜȒȠȦıīȀ ȆȚȞȐțȦȞ :

Ǽǻȇǹ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ:

ǹĭȂ:

ȆǹȉȇȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ īǼȍȇīȅȊ ǳ ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ II ȂǾȉȇȍȅ ǼǿȈȇȅȍȃ - ǼȀȇȅȍȃ & ǾȂǼȇȅȁȅīǿȅ
īǼȍȇīǿȀȍȃ ǼȇīǹȈǿȍȃ
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ǹȇ. ȆǹȇǹȈȉǹȉǿȀȅȊ

HM/ȃǿǹ
ǹīȅȇǹȈ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ
ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ
ǼǿǻȅȈ
ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ

ǺǿȅȁȅīǿȀȅ
(ȃ/ȅ)

ǼȂȆȅȇǿȀȅ
ȅȃȅȂǹ

ǹ. ǼǿȈȇȅǼȈ: ǹīȅȇǹ īǼȍȇīǿȀȍȃ Ǽĭȅǻǿȍȃ - ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȇȅȂǾĬǼȊȉȍȃ (ĭȪȜȜȠ:
ǹȃǹȁȅīǿǹ ȃȇ-Ȁ(īǿǹ
ȁǿȆǹȈȂǹȉǹ)

)
ǹȇǿĬȂȅȈ
ȈȊȈȀǼȊǹȈǿȍȃ

ȈȊȃȅȁǿȀǾ
ȆȅȈȅȉǾȉǹ
(kg/It)
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ǹ/ǹ

ǹȇ. ȆǹȇǹȈȉǹȉǿȀȅȊ

ǾȂ/ȃǿǹ
ǹīȅȇǹȈ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ
ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ
ǼǿǻȅȈ
ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ

ǺǿȅȁȅīǿȀȅ
(ȃǹǿ/
ȅȋǿ)

īǼȃǼȉǿȀǹ
ȉȇȅȆȅ/ NO

ȤȠ

ĭǹȇȂǹȀȅȊǹȇǿĬȂȅȈ
ȈȊȈȀ/Ȉǿȍȃ

ȈȊȃȅȁǿȀǾ
ȆȅȈȅȉǾȉǹ
(kg/It)

ȋȇȅȃǿȀǾ
ȆǼȇǿȅǻȅȈ
ȋȅȇǾīǾȈǾȈ

Ǻ. ǼǿȈȇȅǼȈ: ǽȍȅȉȇȅĭǼȈ Ȁǹǿ ȆȇȅȈĬǼȉǹ ǹȊȉȍȃ - ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȇȅȂǾĬǼȊȉȍȃ (ĭȪȜȜȠ:.......)
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǽȍȍȃ
Ȉȉǹ ȅȆȅǿǹ
ȋȅȇǾīǾĬǾȀǼ
(ǼǿǻȅȈ & ǾȁǿȀǿǹ
ǳ Ȇǹȇ/ȀǾ ĭǹȈǾ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ǹ/ǹ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǹ/ǹ ıĲȘȞ
ĲİȜ. ǹǼǼ
ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

ǼȀȉǹȈǾ
(ha)
ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹ

ǼȇīǹȈǿǹ

ǼǿǻȅȈ
ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ

ǼȂȆȅȇǿȀȅ
ȅȃȅȂǹ/ȆȅǿȀǿȁǿǹ

ī. ǾȂǼȇȅȁȅīǿȅ ǼȇīǹȈǿȍȃ (ĭȪȜȜȠ: ......)
ȆȅȈȅȉǾȉǹ
(kg/It)

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǹǿȉǿǹȈ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

/
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ǹ/ǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ȆǹȇǹȈȉǹȉǿȀȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȆǹȇǹȈȉǹȉǿȀȅȊ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǹīȅȇǹȈȉǾ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ

ǼǿǻȅȈ
ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ

ǼȂȆȅȇǿȀȅ
ȅȃȅȂǹ/ȆȅǿȀǿȁǿǹ

ǻ. ǼȀȇȅǼȈ: ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼȄǼȇȋȅȂǼȃȍȃ īǼȍȇīǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ - ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹīȅȇǹȈȉȍȃ (ĭȪȜȜȠ:......)
ȆȅȈȅȉǾȉǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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