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ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ιιΕνσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές

για την προστασία των συλλογικών συμψερόντων των καταναλωτών και για την

κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών,

ρυθμιστικό Πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την

ενίσχυση της ανάπτυξης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Ορισμός βοσκήσιμων γαιών - Αντικατάσταση άρθρου Ι ν. 4351/2015

Το άρθρο Ι του ν. 4351/2015 (Α’ 164), περί ορισμού των βοσκήσιμων γαιών, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Αρθρο 1
Ορισμός

1. Για τις ανάγκες του παρόντος, βοσκήσιμες γαίες ορίζονται σι εκτάσεις που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοψυής ή μη
αυτοψυής, που προσψέρεται για βοσκή και δύναται να αποτελεί μέρος καθιερωμένων
τοπικών πρακτικών. Ο χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν
μεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροψή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση
και η προστασία τους διέπονται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της
αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
2. Στις βοσκήσιμες γαίες περιλαμβάνονται σι «μόνιμοι βοσκότοποι», η έννοια των οποίων
ορίζεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 «σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο Πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΓΕ) καιτο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΓΑΛ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013» (1 435), στους εκτελεστικούς και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονισμούς,
καθώς και τους μεταγενέστερους κανονισμούς, για τους οποίους χορηγείται ενωσιακή
ενίσχυση, εψόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται για την
εψαρμογή και εκτέλεση τους.».

Άρθρο 2
Παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης

διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 4 ν. 4351/2015
Η προθεσμία του πρώτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) , περί
εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών
παρατείνεται, το δεύτερο εδάψιο καταργείται, και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:
«Ι. Μέχρι τις 31.12.2024 εκπονσύνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα διαχειριστικά

σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3. Μετά
την προθεσμία αυτή δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης για την εν
λόγω έκταση, χωρίς την ύπαρξη και εψαρμογή εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου
βόσκη σ ης.>).

Άρθρο 3

—



Επικαιροτιοίηση δικαιολογητικών νομής ή κατοχής βοσκήσιμων γαιών -

Τροποποίηση Παρ. 1 άρθρου ό ν. 4351/2015
Τα δύο τελευταία εδάψια της Παρ. 1 του άρθρου & του ν. 4351/2015 (Α 164), περί νομής ή
κατοχής βοσκήσιμων γαιών, ενοποιούνται και συμπληρώνονται ως προς την επικαιροποίηση
των σχετικών δικαιολογητικών απόδειξης, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Το δικαίωμα βοσκής σε βοσκήσιμες γαίες, μεταξύ των οποίων δημόσια δάση, δασικές
εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα των παραγράων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του ν.
998/1979 (Α’289), όπως ισχύουν, οτα οποία η βοσκή δεν έχει απαγορευθεί ή ρυθμιστεί βάσει
των κείμενων διατάξεων της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παραχωρείται στις
οικείες Περιψέρειες, στις οποίες περιέρχονται και οι πρόσοδοι από την εκμίσθωση αυτών.
Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής επί των βοσκήσιμων γαιών, στις οποίες επιτρέπεται η
βόσκηση, σύμψωνα με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που έχουν εγκριθεί, κατανέμονται
από τις οικείες Περιψερειακές Ενότητες στους κτηνοτρόψους, με προτεραιότητα εκείνων που
έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην περιοχή και εκείνων που εκτρέψουν
αυτόχθονες απειλούμενες με εξαψάνιση Φυλές αγροτικών ζώων.
Για το σκοπό αυτόν με απόψαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων
συνιστάται επιτροπή κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής εντός της οικείας
Περιψερειακής Ενότητας, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόψαση του Περιψερειάρχη.
Στους κτηνοτρόψους που κάνουν χρήση ιδιωτικής βοσκήσιμης γαίας, ιδιόκτητη ή
ενοικιαζόμενη από ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ., κατανέμεται επιπλέον έκταση μόνο για το μέρος του
ζωικού κεψαλαίου που δεν καλύπτεται από τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώνουν. Σε
περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιδιόκτητων βοσκήσιμων γαιών,
για οποιαδήποτε αιτία, ο κτηνοτρόψος έχει την υποχρέωση να δηλώνει και αποδεικνύει τις
αντίστοιχες μεταβολές. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει τα δικαιώματά του.
Η νομή ή κατοχή των βοσκήσιμων γαιών αποδεικνύεται μετα δικαιολογητικά της υπουργικής
απόψασης της περίπτωσης β’ του άρθρου 11, τα οποία επικαιροποιούνται όταν επέλθει
μεταβολή ή ζητηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, κατά τη διεξαγωγή ελέγχου.».

Άρθρο 4

Αποζημίωση αξιολογητών και μελών συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν σε

διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής πράξεων που

συγχρηματοδοτούνται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -

2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027

Οι αποζημιώσεις των αξιολογητών και των μελών συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν σε
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής των αιτήσεων στήριξης
και των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027,
δύνανται να ανέρχονται μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ
μηνιαία και σωρευτικά όχι πέραν των τρ ιών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ ετησίως,
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσθετης αμοιβής επίτευξης στόχων, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 5

Διευθέτηση δαπανών του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροψίας

Οι αποψάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και αψορούν
τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, εντός των εγγεγραμμένων πιοτώσεων του

—λ-



Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροψίας, λογίζονται νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
διάταξης. Οι δαπάνες των κατ’ εκτέλεση ανωτέρω αποψάσεων αναλαμβάνονται,
εκκα0αρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού
εξόδων «Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροψίας» των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 και
2022.

Άρθρο ό
Έγκριση χρήσης διαθεσίμων Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων καθ’

υπέρβαση του προϋπολογισμού του έτους 2022
Δαπάνες ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (32.500.000) ευρώ, σι
οποίες προέκυψαν από πορίσματα ζημιών στις καλλιέργειες ψυτικού και ζωικού κεψαλαίου,
εντός του έτους 2022, που αψορσύν πληρωμές των ασψαλισμένων Παραγωγών, μετά την
εκκαθάριση και την οριστικοποίηση της αξίας των αποζημιώσεων, σι οποίες καταβλήθηκαν
καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), καθίστανται νόμιμες, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. του
οικονομικού έτους 2022 και καλύπτονται διά πόρων του ΕΛ.Γ.Α., από την είσπραξη της
ειδικής ασψαλιστικής εισψσράς του ίδιου έτους.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥ0ΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ιιΕνσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιτιροσωπευτικές αγωγές για

την προστασία των συλλογικών συμψερόντων των καταναλωτών και για την
κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών,

ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την
ενίσχυση της ανάπτυξης»

Επισττεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτα Γκολψινοπούλου, Διευθύντρια Ιδιαίτερου Γραψείου
Υπουργού, 2102124312,
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης στους οποίους
αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ5

ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΓΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑ5 (Χ)

Ζ

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΘνικής Άιιυνας Και Υπουργείου Εξωτερικών.
3 Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
2 Τομέας νομοθέτησιις επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείας.

5 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Και Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογσύμενης ρύθμισης

1. [Ισιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογσύμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Τροποποιείται ο ορισμός των βοσκήσιμων γαιών και αποσαψηνίζεται ότι
αυτές αποτελούν έννοια γένους, εντός της οποίας εντάσσεται, ως υποσύνολο, η
έννοια του «μόνιμου βοσκότοπου» που είναι επιλέξιμος για χορήγηση ενίσχυσης.

Άρθρο 2: Δοθέντος ότι έως και σήμερα δεν έχουν εκπονηθεί τα διαχειριστικά
σχέδια βόσκησης, παρατείνεται η Προθεσμία για την εκπόνηση, υποβολή και
έγκρισή τους, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 3: Προβλέπεται η επικαιροποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για
την απόδειξη τς νομής ή κατοχής βοσκήσιμων γαιών, όποτε επέλθει μεταβολή ή
ζητηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, κατά τη διεξαγωγή ελέγχου.

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έγκαιρης αξιολόγησης των αιτήσεων
στήριξης/επενδυτικών σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -

2022 (ΠΑΛ) και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Λγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023
- 2027, μέσω της αύξησης των μηνιαίων και ετήσιων ορίων των αποζημιώσεων των
αξιολογητών και των μελών συλλογικών οργάνων αξιολόγησης, ελέγχου,
παρακολούθησης και παραλαβής των ανωτέρω, ώστε να καταστεί δυνατή η
ανάληψη μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων ανά αξιολογητή και η συμμετοχή σε
περισσότερες συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 5: Διευθετούνται ζητήματα σχετικά με την αρμοδιότητα του οργάνου που
έχει την εξουσία τελικής υπογραψής για την έκδοση αποψάσεων έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης και αναθέσεων συμβάσεων για λογαριασμό του Ταμείου
Γεωργίας και Κτηνοτροψίας, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα που δημιουργήθηκε από την καταβολή
αποζημιώσεων για ζημιές ψυτικού και ζωικού κεψαλαίου έτους 2022 που
πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Λ.), μέσω της έγκρισης
χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛ.Γ.Α., από τα έσοδα της ειδικής

__________

ασψαλιστικής εισψοράς του έτους 2022.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Για τις ανάγκες του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και ειδικότερα στο Πλαίσιο
εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αποτυπώνσνται όλες οι εκτάσεις
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων και αποτελούν τις
βοσκήσιμες γαίες. Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου Ι του ν. 4351/2015
αναψέρεται ότι «Μια άλλη έκψραση της έννοιας της βοσκήσιμης γαίας αποτελεί η
λέξη βοσκότοπος, η οποία χρησιμοποιείται στα έγγραψα και Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης». ‘Ομως, η έννοια της βοσκήσιμης γαίας δεν ταυτίζεται με την
έννοια του μόνιμου βοσκοτόπου, καθώς η έννοια του μόνιμου βοσκότοπου
αντικατοπτρίζει μόνο τις εκτάσεις που είναι επιλέξιμες για χορήγηση ενίσχυσης
κατά τους ενωσιακούς κανόνες.

Άρθρο 2: Δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης, Ι



υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, εντός της
υψιστάμενης προθεσμίας, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς απαιτείται η
ολοκλήρωση διαδικασιών, όπως η διεξαγωγή ανοιχτής διαδικασίας μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για την επιλογή
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης,
σύμΦωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), και η μέτρηση της λιβαδικής παραγωγής
στο πεδίο, προκειμένου να υπολογιοτεί η παρούσα βοσκοϊκανότητα, σύμψωνα με
την υπ’ αρ. 1058/71977/3.7.2017 κοινή απόψαση των Αναπληρωτών Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων (8’ 2331).
Άρθρο 3: Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νομή ή κατοχή βοσκήσιμων
γαιών κατατίθενται άτιαξ, γεγονός που συνεπάγεται ελλιπή πληροψόρηση σε
περίπτωση μεταβολής των εν λόγω στοιχείων.

Άρθρο 4: Η ρύθμιση είναι αναγκαία για την εψαρμογή ιδίως του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023-2027, καθώς η επιτάχυνση των
διαδικασιών αξισλόγησης των αιτήσεων στήριξης επιτυγχάνεται και μέσω της
υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων στη βάση ετήσιων στόχων, η μη επίτευξη
των οποίων θα οδηγήσει σε απώλειες ενωσιακών πόρων.
Άρθρο 5: Η ενδεχόμενη μη νομιμότητα των εν λόγω αποψάσεων ανάληψης, λόγω
αναρμοδιότητας του οργάνου υπογραψής, συνεπάγεται την απόρριψη αυτών ως
μη νόμιμων.

Άρθρο 6: Η είσπραξη της ειδικής ασψαλιστικής εισψοράς από τον ΕΛ.Γ.Α.
καταβάλλεται ετησίως από τους παραγωγούς, οι οποίοι αοψαλίζουν τις
καλλιέργειες ψυτικού και ζωικού κεψαλαίου, μέσω της διαδικασίας των
ενισχύσεων, τις οποίες πληρώνει ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, στους παραγωγούς. Μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου 2022, ο ΕΛ.Γ.Α. είχε εισπράξει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου
της οψειλόμενης, από τους ασψαλισμένους αγρότες, ειδικής ασψαλιστικής
εισψοράς, ενώ παράλληλα ένας μεγάλος αριθμός πορισμάτων για ζημίες, οι οποίες
προκλήθηκαν σε Φυτικό ή ζωικό κεψάλαιο, εντός του έτους 2022, είχε
ολοκληρωθεί πλήρως και είχε οριστικοποιηθεί η τελική αξία των αποζημιώσεων
ανά πόρισμα. Η δαπάνη για τις εν λόγω ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από ακραία
καιρικά ψαινόμενα, εντός του έτους 2022, προκαλούσε υπέρβαση των ορίων του
προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α κατά τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες
(32.500.000) ευρώ. Κατά συνέπεια, η ρύθμιση είναι αναγκαία, Προκειμένου να

__________

εκπληρωθεί η υποχρέωση του Οργανισμού να εξοψλεί αμέσως τους παραγωγούς.

3 Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τους κτηνοτρόψους, τους συμμετέχοντες σε διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και
παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπου ργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, τον ΕΛ.Γ.Α. και εν γένει τον αγροτικό
πληθυσμό.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
4.

ΝΑ Π

—



Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Ν. 4351/2015

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωιτιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή Πρόκειται για διατάξεις που θεσπίζονται το πρώτον άνευ
προεδρικού εξουσιοδοτήσεως, ενώ παράλληλα τροποποιούνται και
διατάγματος, διατάξεις τυπικών νόμων.
υπουργικής

απόψασης ή άλλης

κανονιστικής

πράξης;

ΙΙ) μεαλλαγή Ως άνω

διοικητικής

πρακτικής

συμπεριλαμβανομ

ένης της

δυνατότητας νέας

ερμηνευτικής

προσέγγισης της
υψιστάμενης

νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Ως άνω
περισσότερων

ανθρώπινων και
υλικών πόρων;



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε Ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ίΕ

Π

η;
Π

ΠΠ

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ί Η αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του
1) βραχυπρόθεσμοι: πρωτογενή τομέα και του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της

αγροτικής ανάπτυξης.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι9ρο Στόχος

Ι Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η τροποποίηση του ορισμού

των βοσκήσιμων γαιών, ήτοι όλων των εκτάσεων που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων. Αποσαψηνίζεται ότι εντός της

έννοιας αυτής εντάσσεται η έννοια του μόνιμου βοσκότοπου που είναι

επιλέξιμος για χορήγηση ενίσχυσης, σύμψωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)

2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της



2ας Δεκεμβρίου 2021 «σχετικά με τη θέστιιση κανόνων για τη στήριξη των
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο
πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ)
και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικά Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΛ)
και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013» (1 435). Επιπροσθέτως, προβλέπεται ότι στις εν λόγω
εκτάσεις αναπτύσσεται βλάστηοη αυτοψυής ή μη αυτοψυής, όπως η
ποώδης, ψρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορψή ή
και μικτή. Τέλος, εισάγεται η ευρύτερη έννοια της καθιερωμένης τοπικής
πρακτικής. Ιδίως, καθιερωμένη τοπική πρακτική αποτελούν σι εκτάσεις, οι
οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια
οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, διευρύνεται ο ορισμός, καθώς δύναται να υ[στανται και έτερα
είδη βλάστησης ή και έτερες καθιερωμένες τοπικές πρακτικές, πέραν
αυτών που ήδη συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό.

2 Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η παράταση της προθεσμίας
για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να καταστεί δυνατή
η υλοποίηση όλων των διαδικασιών για την κατάρτιση τους.

3 Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη νομή ή κατοχή βοσκήσιμων γαιών,
όταν επέλθει μεταβολή ή ζητηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία,
κατά τη διεξαγωγή ελέγχου, προκειμένου αυτός να Είναι ουσιαστικός και
αποτελεσματικός.

4 Η εξασψάλιση της έγκαιρης αξιολόγησης ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού
αιτήσεων στήριξης/επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη στα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο Πλαίσιο του ΠΑΛ 2014-2022 και
του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει το
συναψές κανονιστικό Πλαίσιο υλοποίησής τους, προκειμένου να
επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες και να στηριχθούν άμεσα οι
δικαιούχοι.

5 Να λογισθούν ως νόμιμες οι αποψάσεις ανάληψης υποχρέωσης που
εκδόθηκαν από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων και τον νόμιμο αναπληρωτή του για τα έτη 2019,
2020, 2021 και 2022 εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Ταμείου
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, στο Πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του
Υπουργείου και της υποστήριξης των καλόπιστων διοικούμενων.

ό Η ρύθμιση της καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές ψυτικού και ζωικού
κεψαλαίου, έτους 2022, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση
των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Λ., μέσω της έγκρισης
χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛ.Γ.Λ., από τα έσοδα της ειδικής
ασψαλιστικής εισψοράς έτους 2022, ώστε να μην παρουσιαστούν
δυσλειτουργίες στο κρίσιμο έργο του ΕΛ.Γ.Λ..



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

ΟΦέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΟΝΟ Μ ΊΑ, Κί ΝΩ ΝΙ ΚΕΣ Ν ΗΣ ΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων Χ >ί

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση Χ Χ

ΑΜΕΣΑ χρόνου

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

ΟΦΕΛΗ Βελτίωση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ παρεχόμενων >ί Χ Χ

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

Αυξημένη Χ
ΕΜΜΕΣΑ

αξιοπιστία /
διοψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη Χ Χ
διαχείριοη κινδύνων

Άλλο Χ Χ Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτμηση:

19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗ,
ΟΙ ΚΩΝ Ο Μ ΙΑ, Κα Ι ΝΩ ΝΙ ΚΕΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γ Σχεδιασμός!

προετοιμασία

ΓΙΑΤΗΝ Υποδομή!

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ εξοπλισμός

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ Προολήψεις/

ΡΥΘΜΙΣΗΣ κινητικότητα

Ενημέρωση

εκπαίδευση

18.



εμπλεκομένων

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΓΓΟΥΡ ΓΙΑ &

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Σχολιασμός / ποιοτικη αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔ ΙΛΦΑΝ Ε Ιλ

Αναγνώριση 7
εντοτιισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Πιλοτική
εψαρμσγή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
Την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Ως προς το δημοσιονομικό κόπος ή όψελος των προτεινόμενων ρυθμίσεων έχουν εψαρμογή η έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου Του Κράτους (παρ. 2 άρθρου 75 του Συντάγματος) και η ειδική έκθεση της παρ. 3

Ι
του άρθρου 75 του Συντάγματος, που επισυνάπτοαι.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩ Ν

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ



Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24, Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 22, 101, 102 και παρ. 1 άρθρου 106.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

(συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Π Κανονισμός

Π
Οδηγια

Π Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

‘ αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π δικαστήριο (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

Π (αναψέρατε)

28, Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης



Π Νομολογία Δικαστηρίου

Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά ή διεθνή

δικαστήρια ή διαιτητικά

όργανα

Ζ. Πίνακας τροτιοιτοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολσγσύμενης ρύδμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι Άρθρο 1

Ορισμός βοσκήσιμων γαιών - Αντικατάσταση άρθρου 1 ν. 4351/2015 Ορισμός
Γιο τις ανάγκες Του πορόντος νόμου, βασκήσιμες γαίες καλούντοι σιΤο άρθρο 1 του ν. 4351/2015 (Α 164), περί ορισμού Των βοσιιήσιμων εκτοσεις που μπορει να χοησιμοποιηθούν γιο βόσκηση ζώων (βοσκότοποι)γαιών, αντικαθίαταται ως εξής:
στις οπσιες οναπτυσσεται βλάστηοη αυτοψυής ή μη, ποώδης, φρυγονική ή

«Αρθρα Ι ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες
Ορισμός μπορεί νο εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παρτεποτάμια
1. Για τις ανάγκες του παρόντος, βοακήσιμες γοίες ορίζονται σι εκτάσεις οικοσυστήματο, όπου αναπτύσσεται υδροχορής βλάστηση. Ο χαρακτήρας
που μπορεί νο χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν μεταβάλλεται λόγω της
αναπτύσσεται βλάστηση αυτοψυής ή μη αυτοψυής, που προσψέρετοι χρήσης τους γιο τη διστροψή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η
γιο βοσκή και δύναται να αποτελεί μέρας καθιερωμένων τοπικών προστασία τους διέπεται από τις σχετικές γιο κάθε κατηγορία έκτασης
προκτικών. Ο χαρακτήρας και ο προορισ μάς των βοσκήσιμων γαιών δεν διατάξεις της ογροτικής, δασικής και περιβαλλαντικής νομοθεσίας.
μεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροψή των αγροτικών
ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους διέπονται από τις σχετικές
γιο κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της αγροτικής, δασικής και
περιβολλοντικής νομοθεσίας.

2. Στις βασκήσιμες γαίες περιλαμβάνονται οι «μόνιμοι βοσκότοπαι», η
έννοια των οποίων ορίζεται στο άρθρα 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115
του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ος Δεκεμβρίου
2021 «σχετικά με τη Θέσπιση κανόνων γιο τη στήριξη των στρατηγικών
σχεδίων που πρέπει να κοταρτίζονται από το κράτη μέλη στο πλοίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικό σχέδια γιο την ΚΓΓΙ( και νο
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικά Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικά Ταμείο ίλγραεικής Ανάπτυξης (ΕΓΓΑΑ(
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ.
1307/2013» (1 435(, στους εκτελεστικούς και κατ’ εξουαιοδότηση αυτού
κανονισμούς, καθώς και τους μεταγενέστερου ς κανονισμούς, για τους
οποίους χαρ ηγείται ενωσιακή ενίσχυση, εφόσον πληρούνται τα κριτήριο
επιλεξιμάτητος που καθορίζονται για την εφαρμογή και εκτέλεση τους.».

Άρθρο 2 1. Μέχρι τις 31.12.2023 εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικα σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 3. Εφόσον Οι διαδικασίες του πρώτου εδαψίου δενδιαχειριστικών σχεδίων βόσκησης - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 4 ν. έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31.12,2023, με οποψάσεις του Υπουργού4351/2015
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, η προθεσμία αυτή μπορεί νο

Η προθεσμία του πρώτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. παρατείνεται σε ετήσιο βάση και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
4351/2015 (Α 164( , περί εκπόνηαης, υποβολής και έγκρισης Των αυτών. Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση
διοχειριστικών σχεδίων των βασκήσιμων γαιών πορατείνεται, το δικαιωμάτων ενίσχυσης γιο την εν λόγω έκταση, χωρίς την ύπαρξη και
δεύτερο εδάψιο καταργείται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: εφαρμογή εγκεκριμένου διοχειριστικσύ σχεδίου βάσκησης.
ιιΙ. Μέχρι τις 31.12.2024 εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται το
διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3. Μετά την προθεσμία αυτή δεν
επιτρέπετοι η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης για την εν λόγω
έκταση, χωρίς την ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου διαχειριστικού
σχεδίου βόσκησης.ιι.



Αρρο 3

Εττικαιροιτοίηση δικαιολονητικών νομής ή κατοχής βοσκήσιμων ναιών

Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου όν. 4381/2015
Τα δύο τελευταία εδάψια της Παρ. 1 Του άρθρου ό του ν. 4351/2015 (Α
164), Περί νομής ή κατοχής βοσκήσιμων γαιών, ενοποιούνται και
συμπληρώνονται ως Προς την επικαιροποίηση των σχετικών
δικαιολογητικών απόδειξης, και η Παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Τα δικαίωμα βοσκής σε βοοκήοιμες γαίες, μεταξύ Των οιταίων
δημόσια δάση, δοσικές εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα των
ποραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’289), όπως
ισχύουν, οτα οποία η βοσκή δεν έχει απαγορευθεί ή ρυθμιστεί βάσει
των κείμενων διατάξεων της δασικής και περιβαλλσντικής νομοθεσίας,
παραχωρείται σεις οικείες Περιφέρειες, στις οποίες ττεριέρχονται και οι
πρόσοδοι από την εκμίσθωση αυτών.
Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής επί των βαοκήσιμων ναιών, στις
οποίες επιτρέπεεαι η βόσκηση, σύμφωνα με τα διαχειριοτικά σχέδια
βόσκησης που έχουν εγκριθεί, κατανέμονται από τις οικείες
Περιφερειακές Ενότητες στους κτηνοτρόψους, με προτεραιότητα
εκείνων Που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην περιοχή και
εκείνων που εκτρέψουν αυτόχθονες απειλσύμενες με εξαφάνιση φυλές
αγροτικών ζώων.
Γιατο σκοπό αυτόν με απόφαση του Υπσυργαύ Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων συνιστάται επιτροπή κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της
βοσκής εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τα μέλη της οποίας
ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Στους κτηνοτρόφους που κάνουν χρήση ιδιωτικής βοσκήσιμης γαίας,
ιδιόκτητη ή ενσικιαζόμενη από ιδιώτες ή Ν.Π.ΙΔ., κατανέμεται επιπλέον
έκταση μόνο για το μέρας του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται
από Τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώνουν. Σε περίπτωση μεταβολής Του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιδιόκτητων βοσκήσιμων γαιών, γιο
σποιαδήποτε αιτία, ο κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση να δηλώνει και
αποδεικνύει τις αντίστοιχες μεταβολές. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει τα
δικαιώματά του.
Η νομή ή κατοχή των βοσκήσιμων γαιών αποδεικνύεται με τα
δικαιολογητικά της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β’ του
άρθρου 11, τα οποία επικαιροπαιούνται όταν επέλθει μεταβολή ή
ζητηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, κατά τη διεξαγωγή
ελένεου.ι>.

1. Το δικαίωμα βοσκής σε βοσκήσιμες γαίες, μεταξύ των οιταίων δημόσιαη
δάση, δασικές εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα των παραγράψων 1, 2, 3
και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 )Α289), όπως ισχύουν, στα οποία η
βοσκή δεν έχει απαγορευθεί ή ρυθμιστεί βάσει Των κείμενων διατάξεων της
δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παραχωρείται στις οικείες
Περιφέρειες, στις οποίες περιέρχονται και σι πράσοδοι από την εκμίσθωση
αυτών.
Τα δικαιώματα χρήσης της βασκήτ επί των βοσκήσιμων γαιών, στις οποίες
επιτρέπεται η βόσκηση, σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που
έχουν εγκριθεί, κατονέμονται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες στους
κτηνοτρόφους, με προτεραιότητα εκείνων που έχουν την έδρα της
εκμετάλλευσής ταυς στην περιοχή και εκείνων που εκτρέψουν αυτόχθονες
απειλούμενες με εξαφάνιση φυλές αγροτικών ζώων.
Για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων συνιστάται επιτροπή κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της
βοσκής εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τα μέλη της οποίας
ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Στους κτηνοτρόφους Που κάνουν χρήση ιδιωτικής βοσκήσιμης γαίας,
ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη από ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ., κατανέμεται επιπλέον
έκταση μόνα γιο το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται από
τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώνουν. Σε Περίπτωση μεταβολής του
ιδισκτησιακαύ καθεοτώτας των ιδιάκτητων βασκήσιμων γαιών, γιο
οποιοδήποτε αιτία, ο κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση να δηλώνει και
αποδεικνύει τις αντίστοιχες μεταβολές. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει τα
δικαιώματά Του.

Η νομή ή κατοχή των βοσκήσιμων γαιών αποδεικνύεται με τα
δικαιολογητικά της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β Του άρθρου
11. Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται άπαξ.

30. κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξισλογσύμενης ρύι3μισης Που προόλέττουν Κατάργηση Καταργσύμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν επέρχεται κατάργηση ισχυουσών
διατάξεων.



Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ι ο’ ιλικοιι ΙΙΞΤΟΞΞΤΛΙΚΟ[ΓΚΛΞ ΚΟΧ1ΤΑΝΤ1ΝΟ5 ΟΚΟΓΚΛΟ ΟΚΟΕΚΛΟ

Ι Ι)Ι’-\ΙΧΙΧ ΕΙΙ)1
ΡΥΡΙΓ1)ΝΑΟΟΝΙ 6ΕΟΙΙΟΙ.\ΟΓ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ()Ν514Ν11ΝΟ1 151Α11 ΚΟΝΞΤΛΝ1ΙΝΟ5 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
07022023 15:05

(10()0ί1105 (11Ξ11012ΑΝ ΕΟ13ΧΊΟ1 Ι ΟΚί2ΑΝΙ ΛΟ

λ17ΟΙΓΙ)Ι ΟΙΓ3Ν
070220231627

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τ’ιΤΙΑΝΟ ΡΕΤΑ
Ι

1 ΗΕΟ1)ΟΚΙΙΙ ΟΚΙΤ ΚΑκ10
ΤΊ1[ΞΟ[)ΟΙΟ5%ΚΥΙΛΚΛΚ15

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

-1€-



Αριθμ. 29 / 1 / 2023

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άοθοο 7 παο. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ετιενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαίκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με
τις αντιπροσωπεοτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών
συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας
2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό
πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την
ενίσχυση της ανάπτυξης»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται διάφορα Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεταξύ
άλλων:

1.α. Παρατείνεται, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η καταληκτική
προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων των
β οσκήσιμων γαιών.
β. Προβλέπεται η επικαιροποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, για την
απόδειξη της νομής ή κατοχής βοσκήσιμων γαιών, όταν επέλθει μεταβολή ή
ζητηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, κατά τη διεξαγωγή ελέγχου.

2. Δύνανται, σι αποζημιώσεις των αξιολογητών και των μελών συλλογικών
οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου,
παρακολούθησης και παραλαβής των αιτήσεων στήριξης και των πράξεων που
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-
2027, να ανέρχονται μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ
[από χίλια διακόσια (1.200) ευρώ] μηνιαία και όχι πέραν των Τριών χιλιάδων
Πεντακοσίων (3.500) ευρώ [από δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ] ετησίως,
κατά παρέκκλιοη του αρ. 21 του ν. 4354/2015.

3. Λογίζονται νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, οι
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν από τον Υπηρεσιακό
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του και αφορούν σε δαπάνες του Ταμείου Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 και 2022.

4. Καθίστανται νόμιμες και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) οικονομικού έτους 2022, δαπάνες

—



ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (32.500.000) ευρώ, σι
οποίες προέκυψαν από πορίσματα ζημιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο εντός
του έτους 2022 και αφορούν πληρωμές των ασφαλισμένων παραγωγών, σι οποίες
καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Ετιί του κρατικού τιροϋτιολογισμού

Δαπάνη από την αύξηση των ορίων αποζημιώσεων στους αναφερόμενους
στην υπό ψήφιση διάταξη συμμετέχοντες στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου
και παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΥΠΛΑΤ
στο Πλαίσιο του ΠΑΛ 2014-2022 και του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Σύμφωνα με το
επισπεύδον Υπουργείο η δαπάνη δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια,
καθώς δεν μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος των προς αξιολόγηση φακέλων.

ΙΙ. Ετί του τιρουτιολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων Γ(Ε.Λ.Γ.Α.)/φορέας της Γενικής Κυβέρνησης]

Νομιμοποίηση δαπανών ύψους 32,5 εκατ. ευρώ, από την κάλυψη ζημιών
στο φυτικό και ζωικό κεφαλαίο εντός του έτους 2022, η οποία καταβλήοηκε καθ’
υπέρβαση των ιπστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α.

ΙΙΙ. Ετιί του τιροϋτιολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
(φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Νομιμοποίηση δαπανών ύψους 39 εκατ. ευρώ περίπου, από την κάλυψη
διαφόρων υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου, που αφορούν τα οικονομικά έτη
2019, 2020, 2021 και 2022.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΓΙΑ ΑΡ.ΜΑσΟυ
07.02.2023 17:10

Ιουλία Γ. Αρμάγου

—.



ΕΙΔΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων στο σχέδιο νόμου
<(Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την
προστασία των συλλογικών συμψερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της
οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο
για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

λιτό τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προκαλείται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη από την αύξηση των ορίων αποζημιώσεων στους αναψερόμενους
στην υπό ψήψιση διάταξη συμμετέχοντες στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και
παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΥΠΛΑΤ στο Πλαίσιο του
ΠΑΛ 2014-2022 και του ΣΣ ΚΛΠ 2023-2027.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωτιιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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