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Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία 

μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου 

χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την 

μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης 

του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) 

απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει.» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις : 

α) Των περιπτώσεων γ και ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες 

Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το δέκατο άρθρο 

του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και ισχύει. 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

2. Την υπ’ αριθμ. 873/55993/20-5-2015 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή 

βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942), όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 3755). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
 

 

 

 

 

 



2 
 

αποφασίζουμε 
 

Άρθρο 1 
 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 

558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ως εξής: 
 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

« 1. Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη 

γαία υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο 

έχουν λάβει γνώση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3, εντός τριμήνου από την 

ενημέρωσή τους με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7.» 
 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

« 2. Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την 

κατανομή του έτους 2017 ύστερα από ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων σύμφωνα 

με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4, καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2017. Μη 

καταβολή της οφειλής των ετών 2016 και 2017, συνεπάγεται ανάκληση της 

κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 2018.» 
 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 καταργείται.  
 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
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