ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 1
Ορισμός
Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που
δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων -άλλως βοσκότοποι- στις οποίες
αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με
θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και
σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται
υδροχαρής βλάστηση.
Άρθρο 2
Εθνική Γεωγραφική Πληροφορική Βάση Δεδομένων
1. Στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δημιουργείται Εθνική Γεωγραφική Πληροφορική Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), με την
ονομασία «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας».
2. Η ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» έχει ως σκοπό την καταγραφή των
βοσκήσιμων γαιών της Χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών
προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση των
εκτάσεων που αφορά, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η ΕΓΠΒΔ χρησιμοποιεί ως
πηγή δεδομένων τα χαρτογραφικά δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας

Δασών

και

Αγροπεριβάλλοντος,

το

Σύστημα

Αναγνώρισης

Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή άλλες πηγές
συμβατές με το σύστημα αυτό.
3. Αρμόδιες για τη δημιουργία, οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση της ΕΓΠΒΔ
«Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» ορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις Βιώσιμης Ζωικής
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Παραγωγής

και

Κτηνιατρικής

και

Ανάπτυξης

και

Προστασίας

Δασών

και

Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
4. Οι βοσκήσιμες γαίες της Ελλάδας καταγράφονται με απόφαση του Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρούνται με
όμοια απόφαση, όποτε παρίσταται ανάγκη ή νέα δεδομένα, όπως νέα χαρτογραφικά
στοιχεία ή νέες δορυφορικές ή με άλλα τεχνικά μέσα εικόνες.
Άρθρο 3
Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
1. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική
νομοθεσία είναι ελεύθερη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον δεν επηρεάζεται
αρνητικά η

φυσική ισορροπία

και αειφορία,

καθώς και οι

παραγωγικές,

προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων
που συγκροτεί η φυόμενη στις ανωτέρω εκτάσεις βλάστηση, η προστασία και
διαχείριση των οποίων διέπεται από τις κείμενες για κάθε κατηγορία των ανωτέρω
εκτάσεων διατάξεις.
2. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες αυτή δεν έχει απαγορευθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει
διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής, το οποίο καταρτίζεται με μέριμνα του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τα
διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση
σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη βοσκή,
παράλληλες χρήσεις, καθώς και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και
διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών προς εξυπηρέτηση της
σκοπούσας χρήσης, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρήση της βοσκής. Πρόχειρα
καταλύματα ζώων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.
4056/2012 (Α΄52) και ποτίστρες ζώων, τα οποία προβλέπονται από τα διαχειριστικά
σχέδια για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των βοσκήσιμων γαιών και την
καλύτερη διαβίωση των ζώων είναι επιτρεπτά. Ο Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να αναθέτει τη σύνταξη
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες της Χώρας με προγραμματική
σύμβαση η οποία συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια και το περιφερειακό ταμείο.
Τα διαχειριστικά σχέδια εγκρίνονται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του αρμόδιου
Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, απουσία Δασαρχείου, ή του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιμες γαίες ακινήτων της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν. 4061/2012 (Α΄66).
Άρθρο 4
Προθεσμία κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
1. Μέχρι 30-9-2018 καταρτίζονται και υποβάλλονται προς έγκριση τα διαχειριστικά
σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 3. Χωρίς την ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου
βόσκησης, μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης με βάση την εν λόγω έκταση, στο πλαίσιο της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
2. Κατ` εξαίρεση, δύναται μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας να υπαχθούν
κατά τα ανωτέρω οριζόμενα σε καθεστώς βόσκησης και περιοχές που δεν
χρησιμοποιούντο για βόσκηση, μετά από αίτημα των οικείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
και των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης
και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές αυτές.
Άρθρο 5
Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
1. Η δαπάνη για την εκπόνηση και την υλοποίηση - εφαρμογή των διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιμες γαίες της Χώρας, καλύπτεται από τις
πιστώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17
και μπορεί να καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας ή/και άλλες πηγές.
2. Με δαπάνες του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας δύναται να καλυφθεί το
κόστος υλοποίησης πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των
οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπο μεθοδολογίας για την εκτίμηση της
βοσκοϊκανότητας και τη διερεύνηση άλλων παραμέτρων που αφορούν στην ορθή
διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, με σκοπό να αξιοποιηθούν κυρίως κατά τη
σύνταξη και εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Με απόφαση του
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα
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παραπάνω προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται από εκπαιδευτικά ή ερευνητικά
ιδρύματα ή ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, υλικοτεχνική
υποδομή και τεχνογνωσία, μετά από δημόσιο διαγωνισμό.
Άρθρο 6
Δικαιώματα χρήσης βοσκής
1. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους, επί των βοσκήσιμων γαιών
στις οποίες επιτρέπεται η βόσκηση, σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
που έχουν εγκριθεί, κατανέμονται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες. Για το
σκοπό αυτό συγκροτείται επιτροπή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τη
συμμετοχή εκπροσώπου του αρμόδιου Δήμου και των οικείων κτηνοτροφικών
οργανώσεων.

Τα

δικαιώματα

χρήσης

της

βοσκής

παραχωρούνται

στους

κτηνοτρόφους για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με την υλοποίηση των στόχων των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία
(3) έτη, με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μίσθωσης. Σε περίπτωση που σε
τμήματα ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή οι γαίες
αυτές χαρακτηρισθούν αναδασωτέες, στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας, η ως
άνω επιτροπή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προβαίνει σε ανάλογες
ανακατατάξεις των δικαιωμάτων βόσκησης.
2. Για την κατανομή των δικαιωμάτων χρήσης λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα
των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012.
Άρθρο 7
Τίμημα δικαιώματος χρήσης βοσκής
1. Για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 6, καταβάλλεται
από τους κτηνοτρόφους τίμημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την Υπουργική
απόφαση της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 11.
2. Το ανωτέρω τίμημα κατατίθεται υπέρ του Δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου
ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, με την υποχρέωση διάθεσής του
για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής της βοσκήσιμης γαίας,
σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι
εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
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Άρθρο 8
Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών - Εξαιρέσεις
1. Με την απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την
έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών.
2. Δεν αποτυπώνονται εκτάσεις που:
α) έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις ένοπλες δυνάμεις,
β) είχαν τη μορφή δάσους ή δασικής έκτασης και καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή
αποψιλώθηκαν με άλλο τρόπο και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες ή περιλαμβάνονται
σε προγράμματα αναδάσωσης των δασικών υπηρεσιών,
γ) προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69
του ν.δ. 86/1969 (Α΄7).
3. Αν στις βοσκήσιμες γαίες περιλαμβάνονται δάση ή δασικές εκτάσεις, σε αυτές
επιτρέπεται να γίνεται χρήση για βόσκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου και απαγορεύεται κάθε άλλη επέμβαση επ’ αυτών, εκτός των επεμβάσεων
που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση της
βοσκής. Στην απόφαση έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και
αποτύπωσης των βοσκήσιμων γαιών, αναφέρεται αν με τον καθορισμό και την
αποτύπωση

των συγκεκριμένων εκτάσεων εξυπηρετείται

σκοπός δημοσίου

συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης και προστασίας της κτηνοτροφίας ως σημαντικού
κλάδου της εθνικής οικονομίας και αν παρίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης των
συγκεκριμένων εκτάσεων, μεταξύ των οποίων και τμημάτων δάσους ή δασικής
έκτασης ή υδάτινων παραλίμνιων ή παραποτάμιων οικοσυστημάτων, για την
εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
Άρθρο 9
Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται μια ή περισσότερες επιτροπές παρακολούθησης και
εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, οι οποίες αποτελούνται από:
α) υπαλλήλους της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων,
β) υπαλλήλους της οικείας δασικής υπηρεσίας,
γ) υπαλλήλους της οικείας αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι
προτείνονται από τον Οργανισμό και
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δ) εκπρόσωπο της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.
Άρθρο 10
Βοσκήσιμες γαίες ΟΤΑ
Οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην περιφέρεια ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των
οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ,
διατίθενται

μετά

τη

συμπεριλαμβάνονται

σύνταξη
στο

οικείο

διαχειριστικού
σχέδιο

της

σχεδίου

βόσκησης

Περιφερειακής

αν

Ενότητας

αυτές
κατά

προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων
που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα
στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία ή σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι
οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών.
Άρθρο 11
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με αποφάσεις του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζονται:
α) Ειδικά θέματα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή
του άρθρου 2.
β) Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
γ) Οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την κατανομή των βοσκήσιμων γαιών στους κτηνοτρόφους
της Χώρας για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 6.
δ) Το ύψος του τιμήματος, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους
που αφορούν το δικαίωμα χρήσης της βοσκής καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή των άρθρων 6 και 7.
ε) Ο αριθμός των επιτροπών παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης ανά Περιφέρεια, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η θητεία και κάθε
θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών του άρθρου 9. Ο αρμόδιος
Περιφερειάρχης ορίζει με απόφασή του τα μέλη των εν λόγω επιτροπών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Παράταση προθεσμίας άρθρου 14 του ν. 4056/2012 (Α΄52)
Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται για
δέκα οκτώ (18) μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 12-9-2016. Όπου στις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική
προθεσμία των τριών ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 12-9-2016.
Άρθρο 13
Ρυθμίσεις για δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας
1. Η παράγραφος 5 του τμήματος του Παραρτήματος IV του ν.4277/2014
«Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄156), το οποίο
αναφέρεται στα «Προγράμματα Ειδικών Παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα
για την Αττική» της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου αυτού, αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Οργανωμένη πολεοδομική ανασυγκρότηση – ανάπτυξη στο παραλιακό
μέτωπο

640

στρεμμάτων

του

δήμου

Κερατσινίου

–

Δραπετσώνας,

αξιοποιώντας πλεονεκτήματα της θέσης λόγω γειτνίασης με το λιμένα Πειραιά,
σύμφωνα με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για την αναβάθμιση του
δυτικού Πειραιά, με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού,
πράσινου και αναψυχής.
Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση χρήσεων, αυτού του χαρακτήρα, άμεσα
συνδεδεμένων με τη λειτουργία του αστικού ιστού και στην χωροθέτηση
συμπληρωματικών χρήσεων της αναψυχής προς το θαλάσσιο μέτωπο.
β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων για κοινόχρηστες χρήσεις και
χρήσεις αναψυχής στην κατεύθυνση αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ
γειτονικής ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου με τη δημιουργία εκτεταμένου
πάρκου κοινόχρηστου πρασίνου, που θα προκύψει στο μεγαλύτερο ποσοστό
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από την εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης και εισφορών, όπως αυτά θα
καθοριστούν από την πολεοδομική μελέτη ανάπλασης που θα εκπονηθεί από
το δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η χρήση αναψυχής θα εφαρμοστεί μετά
την εξειδίκευσή της από την πολεοδομική μελέτη.
Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης που είναι δυνατόν να καθοριστεί από την
πολεοδομική μελέτη ορίζεται σε 0,15 επί της συνολικής έκτασης.
γ) Προστασία και ανάδειξη των μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με
επανάχρησή τους με συμβατές στις ανωτέρω χρήσεις δραστηριότητες, οι οποίες
θα ανάγονται στην ιστορικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.
δ) Εξασφάλιση αποτελεσματικής προσπέλασης με μέσα σταθερής τροχιάς για
την εξυπηρέτηση του Πειραιά, αλλά και για τη σύνδεση της περιοχής με το δήμο
Κερατσινίου – Δραπετσώνας».
2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου Α.2 της αριθμ. 20422/15-4-2014 απόφασης
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου (ΓΠΣ) της δημοτικής ενότητας Κερατσινίου του δήμου Κερατσινίου –
Δραπετσώνας (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ ΑΑΠ 142) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Τον καθορισμό Περιοχής Ανάπλασης και Ειδικής Παρέμβασης Μητροπολιτικού
Χαρακτήρα της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.4277/2014, όπως ισχύει, ως
πόλου υπερτοπικής εμβέλειας, επιφάνειας 640 στρεμμάτων στο παραλιακό μέτωπο
του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης,
υγείας, αθλητισμού, πράσινου και αναψυχής, με προτεινόμενο συντελεστή δόμησης
0,15 στο σύνολο της έκτασης, όπως η περιοχή φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα
1:10.000, ο οποίος δημοσιεύεται με την παρούσα ρύθμιση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής».
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη
διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται
στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου
πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός
προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη
υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς
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δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της
υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014.
Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης,
επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή
αυτής.
Άρθρο 15
Δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού
υψηλών θερμοκρασιών
Η σύμβαση μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού
υψηλών θερμοκρασιών που εγκρίθηκε με τη αριθ. Φ 29.10/7668/24-5-1985 (Β' 361)
απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και η μεταβίβαση των
δικαιωμάτων εγκρίθηκε με τη αριθ. Δ9/Δ/Φ161/5465/858/10-3-2011 (Β' 542)
απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ παρατείνεται για πέντε (5) έτη από τη λήξη της.
Αντίστοιχα παρατείνονται κατά πέντε (5) έτη και όλες οι προθεσμίες και χρονικοί
περιορισμοί που προβλέπονται σε αυτήν. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι
όροι της μισθωτικής σύμβασης.
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και 2342/1995 (Α΄ 208)
1. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3877/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8
του νόμου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό:
αα) Τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής
και προκειμένου για την ελιά σε ενάμιση τοις εκατό (1,5%).
ββ) Μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του
ζωικού κεφαλαίου.
γγ) Μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών
που παράγονται στο σύνολο τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε "ελεγχόμενο
περιβάλλον" μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους
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σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Τα πρόσωπα που υπάγονται στη
διάταξη αυτή μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την
ασφάλιση αυτή.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
υπέρ του ΕΛΓΑ οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και η
αλιευτική παραγωγή που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με
τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν.»
3. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3877/2010
αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών και
γ) τη μέση αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την
καλλιέργεια.»
4. Το άρθρο 17 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Εκτιμητές
Η εκτιμητική διαδικασία των ζημιών εκτελείται από Γεωτεχνικούς υπαλλήλους του
ΕΛ.Γ.Α ή και από Τεχνολόγους Γεωπονίας υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. . Σε περίπτωση
εκτεταμένων ζημιών για την εκτίμηση των οποίων το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α.
δεν επαρκεί, καθήκοντα εκτιμητή μπορεί επίσης να ανατίθενται και σε υπαλλήλους
των ίδιων ειδικοτήτων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μετά από
έγκριση των Υπηρεσιών τους καθώς και σε εποχικό προσωπικό των παραπάνω
ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄28).»
5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010, όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.
4061/2012 (Α΄ 66), προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο αποζημιώσεις των ανταποκριτών του
ΕΛΓΑ και των απασχολούμενων σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής
διαδικασίας δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 4 του
άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄226), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο
ποσό των ως άνω αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600)
ευρώ. Τα παραπάνω ισχύουν και για το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημιώσεων του
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έτους 2014. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις δαπάνες διανυκτέρευσης και την
ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων γεωτεχνικών υπαλλήλων του ΕΛΓΑ
εφαρμόζονται και για τις δαπάνες διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση του
Προέδρου, Αντιπροέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Νομικού
Συμβούλου και των δικηγόρων του ΕΛΓΑ. »
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2342/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ενεργητική προστασία κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι η λήψη
προληπτικών μέτρων και η χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων ή οποιουδήποτε
άλλου μέσου ή μεθόδου, για την αποτροπή ή μείωση των ζημιών που προξενούνται
στη γεωργική παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και ασθένειες που ορίζονται
στο άρθρο 5 του ν. 3877/2010 (Α΄160). Για κινδύνους που δεν αναφέρονται στο ως
άνω άρθρο, η προϋπόθεση ένταξης των μέσων ή των μεθόδων πρόληψης είναι η
χρηματοδότησή τους από επιχορηγούμενες δράσεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις
1. Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για κάθε
Περιφέρεια της Χώρας δύναται να καταρτίζονται προσωρινά διαχειριστικά σχέδια
βόσκησης, σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες των βοσκήσιμων γαιών της κάθε περιοχής. Για τα προσωρινά
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 3,
5, 6, 7 παρ. 1, 8, 9 και 11.
2. Μέχρι την έγκριση των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, το τίμημα
που καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι για το δικαίωμα χρήσης της βοσκής, βάσει
προγενέστερων διατάξεων, κατατίθεται, υπέρ της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια
της οποίας ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό της, με την υποχρέωση
διάθεσής του αποκλειστικά για την εκπόνηση των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης.
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3.

Η προστασία και διαχείριση βοσκήσιμων γαιών, στις οποίες υπάγονται και

εκτάσεις των ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012 γίνεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις,
όπως ισχύουν:
α) Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 (Α ‘7).
β) Οι παρ. 2 και 2α του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 (Α΄118).
γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του β.δ. 24-9/20-10-1958 (Α΄171).
δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 και η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν.
3877/2010 (Α΄160). Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 6 αναριθμούνται αντίστοιχα
σε 5 και 6 και οι παράγραφος 4 του άρθρου 10 αναριθμείται σε 3.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες
διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
3. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται
εξουσιοδότηση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω καταργούμενων
διατάξεων.
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Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα,

2015
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