
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικα-
σία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλι-
έργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 
(Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β΄1239).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/10-03-2015 
απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδι-
κής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε 
εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 
Συμβουλίου» (Β΄ 430).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1034/160054  (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Δια-

δικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλω-

σης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του 

ν. 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ει-

δικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανι-

σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστη-

μα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηρι-
ότητας» (Α΄160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -

Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

δ) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμμα-
τειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών»
(Α΄ 100) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

ε) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

στ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

η) Του ν. 1790/1988 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων κ.λπ.» (Α’ 134).

θ) Της υπ’ αρ. 68/08-01-2021 (Β΄ 36) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Οικονόμου.

2. Την υπ’ αρ. 20/8-4-2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 664/119496/05-05-2021 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 (Β΄ 1239) απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1-8-2013

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 (Β΄ 1957), 384/52287/17-4-2014 (Β΄ 1031), 603/83797/
27-6-2014 (Β΄ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β΄ 2258), 
2042/29553/29-5-2015 (Β΄ 1065), 6655/82133/23-7-2015 
(Β΄ 1572), 5435/72617/24-6-2016 (Β΄ 1931), 4332/48587/
23-5-2017 (Β΄ 1916), 7852/88393/22-08-2017 (Β΄ 2960),
1117/52284/05-04-2018 (Β΄ 1327), 1441/80504/
07-06-2018 (Β΄ 2180), 2063/108562/03-08-2018 (Β΄ 3425),
3139/138938/12-10-2018 (Β΄ 4705), 452/79088/
12-04-2019 (Β΄ 1418), 1106/125833/31-05-2019 (Β΄ 2296),
1444/204642/12-08-2019 (Β΄ 3371), 1604/266804/
18-10-2019 (Β΄ 3975), 419/102902/14-4-2020 (Β΄ 1428), 
418/102900/14-4-2020 (Β΄ 1621), 845/174099/30-06-2020
(Β΄ 2725), 1647/299960/26-10-2020 (Β΄ 4779), 2009/
351458/15-12-2020 (Β΄ 5645) αποφάσεις, τροποποιείται 
ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά 
στον χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2020, σε 30-06-2021.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

Αριθμ. 605/154831 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/10-03-2015 

απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κα-

θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής 

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε 

εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 

Συμβουλίου» (Β΄ 430).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις :
1. α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-

σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (A’ 32),

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (A΄ 200), όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4
του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 
(Α΄ 223) και τις παρ. 1 - 8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 
(Α’ 135),

γ) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμε-
τοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 -
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ε) του άρθρου 34 της υπ’ αρ. 104/7056/21/1/2015 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 147) «Εθνικές επιλογές, διοι-
κητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και 
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου».

στ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργι-
κής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) 
63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου»,

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα-
νονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, ΕΚ) 
814/2000, ΕΚ) 1290/2005 και ΕΚ) 485/2008 του Συμβου-
λίου»,

γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις 
στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση 
του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού»,

δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρ-
ριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση»,

ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρω-
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παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπί-
σεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής» και

στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

3. Την υπ’ αρ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών 
χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β΄ 430).

4. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στον 
τομέα του βαμβακιού λόγω της πανδημίας του covid-19 
αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής το 
έτος 2020.

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλι-
έργειας και ΠΦΠ.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει τροποποιείται ως εξής:

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Για την καλλιεργητική περίοδο 2020, η ελάχιστη 
στρεμματική απόδοση, που ορίζεται με βάση το μέσο 
όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της 
πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας 
μειωμένο κατά 20%, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ της 
παρούσας απόφασης, μειώνεται κατά 30%.».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021 

Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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*02026672306210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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