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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1859/329149
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/485250/
29-03-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για
γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του Μέτρου 10 ’’Γεωργο-περιβαλλοντικά
και κλιματικά μέτρα’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020»
(Β’ 1226).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
2. Τον ν. 4314/2014 «Α) 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 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως του άρθρου 69 αυτού.
3. Το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 249).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. 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
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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
Καν(ΕΚ)1083/2006 (L347/20-12-2013).
8. Τον Καν. (ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
Καν(ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου (L347/20-12-2013).
9. 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 Καν(ΕΟΚ)352/1978,
Καν(ΕΚ)165/1994, Καν(ΕΚ)2799/1998, Καν(ΕΚ)814/2000,
Καν(ΕΚ)1290/2005 και Καν(ΕΚ)485/2008 του Συμβουλίου
(L347/20-12-2013).
10. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ)908/2014 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις
εγγυήσεις και τη διαφάνεια (L255/28-08-2014).
11. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ)807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ)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 (L227/31-07-2014).
12. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ)808/2014 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιήθηκε με το εκτελεστικό
Καν(ΕΕ)669/2016 (L227/31-07-2014).
13. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ)809/2014 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση (L227/31-07-2014).
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14. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 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
(L181/20-6-2014).
15. Τον Καν.(ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ)
αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με
τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη
διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή
μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.
16. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 841/2021 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2021 για τη τροποποίηση
του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 640/2014, όσον αφορά
τους κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε σχέση με το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και των αιγοπροβάτων και με τον
υπολογισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων
όσον αφορά τα δηλωθέντα ζώα στο πλαίσιο καθεστώτων
ενίσχυσης για ζώα ή μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα.
17. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015)
9170/11-12-2015 για την «έγκριση του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2014 - 2020».
18. Την υπ’ αρ. 1251/20-05-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ
ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ» (Β’ 1580).
19. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 2020» (Β΄ 1273).
20. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190).
21. Την υπ΄ αρ. 401/485250/29.3.2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης
10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του
Μέτρου 10 ’’Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα’’
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1226).
22. Την υπ΄αρ. 180/26111/8.2.2019 απόφαση του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Τροποποίηση της 401/485250/29.3.2018
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2.4.2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών
ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του Μέτρου
10 ’’Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα’’ του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)
2014 - 2020» (Β’ 496).
23. Tη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014 - 2020 και
του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τα από 23-7-2021, 1-10-2021 και
7-10-2021 ηλεκτρονικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
24. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Τροποποιείται η υπ΄αρ. 401/485250/29.3.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της
Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων
φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση
για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’,
του Μέτρου 10 ’’Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1226), ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Τροποποιείται το άρθρο 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις» ως
ακολούθως:
1. Το εδάφιο 4.2.1 της παρ. 4 του άρθρου 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις», αντικαθίσταται ως εξής:
i) Εάν ο αριθμός των ζώων που έχει αιτηθεί για πληρωμή υπερβαίνει εκείνον που έχει προσδιορισθεί κατόπιν
των διοικητικών ή και επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση
καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των ζώων που έχουν
προσδιορισθεί, υπό τον όρο ότι κατά τους διοικητικούς
ή επιτόπιους ελέγχους:
α) ο αριθμός των ζώων που δεν έχουν προσδιοριστεί
δεν ξεπερνά τα τρία (3) ζώα και
β) τα ζώα που δεν έχουν προσδιοριστεί μπορούν να
αναγνωρίζονται ατομικώς με οποιοδήποτε μέσο προβλέπεται στους εξουσιοδοτικούς κανονισμούς.
ii) Εάν ο αριθμός των ζώων που δεν έχουν προσδιοριστεί ξεπερνά τα τρία (3) ζώα, η ενίσχυση υπολογίζεται
με βάση το ποσοστό απόκλισης. Ως ποσοστό απόκλισης
ορίζεται ο λόγος του αριθμού των ζώων που δεν έχουν
προσδιοριστεί προς τον αριθμό των ζώων που προσδιορίστηκαν επί εκατό. Ειδικότερα:
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- το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το εν λόγω έτος
εφαρμογής μειώνεται κατά το ποσοστό απόκλισης, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το 20% ανά ομάδα ζώων,
- το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το εν λόγω έτος
εφαρμογής μειώνεται κατά το διπλάσιο του ποσοστού
απόκλισης, εάν αυτό υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% ανά ομάδα ζώων,
- δεν χορηγείται ενίσχυση για το εν λόγω έτος εφαρμογής σε περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 30% ανά ομάδα ζώων,
- δεν χορηγείται ενίσχυση για το εν λόγω έτος εφαρμογής σε περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 50% ανά ομάδα ζώων και επιπλέον ο δικαιούχος
υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αριθμού των
δηλωθέντων και των προσδιορισθέντων ζώων.
Το ποσό των κυρώσεων, συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει των
αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών
ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού
έτους της διαπίστωσης.
Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο
διαγράφεται.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις»,
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Διακοπή συμμετοχής στη Δράση-Μη υποβολή αίτησης πληρωμής ή παραστατικών συμμόρφωσης δεύτερη φορά.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει τη συμμετοχή του στη Δράση ή υποβάλλει για δεύτερη φορά
εκπρόθεσμα την αίτηση πληρωμής ή τα παραστατικά
συμμόρφωσης πέραν των είκοσι πέντε (25) ημερών από
την καταληκτική ημερομηνία, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και επιβάλλονται κυρώσεις
ως ακολούθως:
α) Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση,
αυτή ανακτάται σύμφωνα με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
β) Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή
3ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της
διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή ανακτάται σύμφωνα με την διαδικασία των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον, επιβάλλεται κύρωση
ίση με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε
τα προηγούμενα έτη.
γ) Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου
ή 5ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος
διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, αυτή ανακτάται
σύμφωνα με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον, επιβάλλεται κύρωση ίση
με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε
τα προηγούμενα έτη.
Το ποσό των κυρώσεων, συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει των
αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών
ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού
έτους της διαπίστωσης.
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Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού, κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο
διαγράφεται».
3. Η παρ. 8 του άρθρου 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις»,
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο έλεγχο
μετά την ειδοποίηση, άρνησης ελέγχου, μη συγκέντρωσης ή συγκράτησης των ζώων, απειλής ή χρήσης βίας
κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης Μητρώων ή αρχείων
και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης,
παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης και
επιθεώρησης στο σύνολο των σταβλικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσης,
στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το έτος
κατά το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος ή εφόσον έχει ήδη
καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή
δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο
ή δεν συνεργάζεται με Εθνικά και Κοινοτικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη ανευρεθείσα
και στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση ή εφόσον
έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη
διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραβάσεων σε επόμενο έλεγχο η ένταξη της σχετικής πράξης
στη δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται
κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα
προηγούμενα έτη η οποία συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει
αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών
ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού
έτους της διαπίστωσης.
Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο
διαγράφεται».
4. Η παρ. 9 του άρθρου 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις»,
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας
Σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων επιλεξιμότητας, σε επίπεδο φυλής, δεν καταβάλλεται ενίσχυση στον δικαιούχο για το εξεταζόμενο
έτος για την συγκεκριμένη φυλή που δεν τηρούνται τα
κριτήρια επιλεξιμότητας ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί,
αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Επιπλέον, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση
της παρούσας τροποποιείται έτσι ώστε να μην περιλαμβάνεται η εν λόγω φυλή και επιβάλλεται κύρωση ίση με
τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα
έτη για την εν λόγω φυλή. Η κύρωση συμψηφίζεται με
τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος,
βάσει των αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια
των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης.
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Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο
διαγράφεται».
5. Η παρ. 10 του άρθρου 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις»,
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Δήλωση ψευδών στοιχείων
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος
δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει την οικονομική ενίσχυση, τότε στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται
ενίσχυση για το έτος διαπίστωσης ή εφόσον έχει ήδη
καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη Δράση για
το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης, καθώς και για
το επόμενο.
Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης η ένταξη
της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα
ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη, η οποία συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω
δικαιούχος, βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης.
Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο
διαγράφεται».
6. Η παρ. 11 του άρθρου 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις»,
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του
αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π. για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής, στην οποία ανήκουν τα ζώα,
επιβάλλεται μείωση 4% επί του αιτήματος πληρωμής
για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής και σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης επιβάλλεται μείωση 8%.
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Σε περίπτωση πολλαπλής επανάληψης της παράβασης, δηλαδή άνω των δυο παραβάσεων, τότε στον
δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται
σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Επιπλέον, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση
της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση
με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα
έτη, η οποία συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες
δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει των αιτήσεων
που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους
της διαπίστωσης.
Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο
διαγράφεται».
Άρθρο 3
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 401/485250/29.3.2018
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”» (Β’ 1226), ως έχει.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και το
άρθρο 2 εφαρμόζεται σε σχέση με τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις στήριξης και τις αιτήσεις πληρωμής οι
οποίες υποβάλλονται για τα έτη υποβολής αιτήσεων ή
τις περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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