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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22358
  Μη υποχρέωση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβλη−

θέντων Ποσών Δικαιούχων ενισχύσεων βάσει έκτα−
σης λόγω εφαρμογής του κοινοτικού ορισμού για 
τα βοσκοτόπια.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/34) όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 παρ. 4 Ν. 1440/1984 
(ΦΕΚ Α΄/70), και του άρθρου 65 Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄/101) 
όπως ισχύει σήμερα.

β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄/280).

γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄/137) όπως συμπληρώθη−
κε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θε−
σμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του 
Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματι−
κών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών 
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/154) και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/38) 
όπως ισχύει σήμερα.

δ. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (Α 
200/98), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α 154/99) και το άρθρο 24 
του Ν. 2945/2001 (Α 223/01) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας 
της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 
1−8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης 
επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθι−
σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄/135).

ε. Του άρθρου 28 του Νόμου 2520/97 (ΦΕΚ 173/Α΄), 
περί θεμάτων διεύθυνσης διαχείρισης αγορών γεωργι−

κών προϊόντων ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ. Επιστροφές αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 2 παρ. 5 του Νόμου 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α΄) και το 
άρθρο 23 του Νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 98/Α΄), όπως ισχύει.

στ. της αριθμ. 4941/07.11.11 (ΦΕΚ 2538/Β΄) κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πό−
ρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανά−
πτυξη της Ελλάδος 2007−2013».

2. Τους κανονισμούς:
2.1. Ο Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 

τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.2. Ο Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

2.3. Ο Καν. (ΕΚ) αριθμ. 65/2011, άρθρο 5 παράγραφος 3, 
πρώτο εδάφιο, της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομε−
ρών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.4. 1290/2005 του Συμβουλίου (L209 της 11.08.05) «περί 
χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής» σε 
αντικατάσταση του (ΕΚ) 1258/1999 του Συμβουλίου (L160 
της 26.06.99).

2.5. 885/2004 της Επιτροπής (L171 της 21.06.2006) «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων 
Οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του 
ΕΓΤΕ και ταυ ΕΓΤΑΑ».

2.6. 73/2009 του Συμβουλίου (L30/16 της 31.01.2009) 
«σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε−
στώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμέ−
νων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».

2.7. 671/2012 του Συμβουλίου (L204/11 της 11.07.2012) «για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013».

2.8. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά με τη 
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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. 2.8 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

2.9. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (L 347/671 της 17.12.2013) «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, 
(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου».

2.10. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (L 347/865 της 17.12.2013) «σχετικά με τη 
θέσπιση ορισμένω μεταβατικών διατάξεων για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 
2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».

2.11. 1120/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθε−
στώτων στήριξης για τους γεωργούς».

2.12. 1121/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα 
στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους 
τίτλους IV και V».

2.13. 1122/2009, άρθρο 80, παρ. 3, πρώτο εδάφιο, της 
Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατά−
ξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη 
διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον 
εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται 
για τον αμπελοοινικό τομέα».

2.14. 1028/2012 του Συμβουλίου (L 316/41 της 25.10.2012) 
«για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη προς τους αμπελο−
καλλιεργητές».

2.15. 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 265/1 της 
26.09.2006) «σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» και συ−
νεκτιμώντας:

1. Το δικαίωμα πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων 
(Ε.Γ.Τ.Α.Λ., Ε.Γ.Τ.Ε.) του κάθε δικαιούχου είναι άμεση 
συνάρτηση της επιλέξιμης έκτασης την οποία δη−
λώνει.

2. Για τους κτηνοτρόφους αυτό συναρτάται άμεσα 
με την ενοικίαση εκτάσεων δημόσιου βοσκότοπου, την 
οποία χρησιμοποιούν τα ζώα που κατέχουν.

3. Η ενίσχυση του κάθε κτηνοτρόφου είναι αναγκαίο 
να ανταποκρίνεται στο παραγωγικό δυναμικό του.

4. Τα ζώα αξιοποιούν τις εκτάσεις βοσκοτόπων πα−
ρέχοντας όφελος τόσο για την ύπαιθρο όσο και για 
παραγωγική διαδικασία.

5. Τόσο οι επιλέξιμες για ενίσχυση εκτάσεις βοσκό−
τοπων στην Ελλάδα, όσο και οι συνολικές εκτάσεις 
βοσκοτόπων προς βόσκηση (επιλέξιμες και μη), είναι 
συγκεκριμένες και αποτυπώνονται στο χαρτογραφικό 
υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Επειδή οι περισσότεροι βοσκότοποι της χώρας μας είναι 
ενοικιαζόμενοι από το δημόσιο προς τους κτηνοτρόφους.

7. Τα αποτελέσματα της προσαρμογής της χώρας 
στον κοινοτικό ορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων βο−
σκοτόπων.

8. Λόγω της εφαρμογής της παραπάνω προσαρμογής 
τόσο μέσω του Σχεδίου Δράσης όσο και των διορθωτι−
κών του ενεργειών προέκυψαν αχρεωστήτως καταβλη−
θέντα ποσά στις ενισχύσεις βάσει έκτασης.

9. Τα πρακτικά συνάντησης των Ελληνικών αρχών με 
τις υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά 
με τον τρόπο διαχείρισης των αχρεωστήτως καταβλη−
θέντων ποσών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των 
διορθωτικών ενεργειών του Σχεδίου Δράσης για την 
επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χει−
ρισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που 
προέκυψαν λόγω της εφαρμογής τόσο του Σχεδίου Δρά−
σης όσο και του κοινοτικού ορισμού για τα βοσκοτόπια.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Οι γεωργοί των οποίων οι ενισχύσεις καταβάλλονται 
με βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις των Βοσκοτόπων.

Άρθρο 3
Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Οι γεωργοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρ−
θρου 2, της παρούσας, δεν υποχρεούνται στην επιστρο−
φή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που προ−
έκυψαν. Τα εν λόγω ποσά μηδενίζονται δεδομένου ότι 
το σφάλμα οφείλεται σε δημόσια αρχή. το οποίο δεν 
ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο.

2. Οι αναλυτικές καταστάσεις των γεωργών με τα 
ακριβή ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
που μηδενίζονται, εγκρίνονται κατά περίπτωση, από 
τους αρμοδίους αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
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