Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.02.18 09:04:41
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

1999

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 138
11 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 242466
Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 328609/28−09−2009 ΚΥΑ
“Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινο−
τικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της το−
πικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους – Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου”
και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου
και Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 33 του Ν. 2538/97 «Τροποποίηση της κεί−
μενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμα−
κα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄242) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 33 του Ν.3147/03 (Α΄135).
1.2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του υπ’αριθμ.63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
1.3 του Ν.2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4 των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί «Σύστα−
σης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις (Α΄ 200), όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του
Ν.2732/1999 (Α΄154) και το άρθρο 24 του Ν.2945/2001 (Α΄223)
«Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότη−
τας» και το άρθρο 29 παρ.1−8 του Ν.3147/2003 (Α΄ 135).
1.5 του άρθρου 94 του Ν.2127/1993 «περί εναρμόνισης προς
το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πε−
τρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών
και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις» (Α΄48),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.2332/1995 (Α΄181)
και το άρθρο 30 του Ν.3147/2003 (Α΄135).
2. Το Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄
187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθμ.ΥΙ/2004
(Β΄ 513) Απόφαση του Πρωθυπουργού «για μετονομασία του
Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
3. Τις αποφάσεις:
3.1 αριθμ. 50637/29−08−2000 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερι−

κών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας
περί «έγκρισης Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και
Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ» (Β΄ 1104), όπως ισχύει κάθε φορά.
3.2 αριθμ. 394555/23−10−2000 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτε−
ρικών – Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας
περί «ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις
Ν.Α. της Χώρας» (Β΄ 1324), όπως ισχύει κάθε φορά.
3.3 αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφαση του Υπ. Γεωρ−
γίας «Περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πλη−
ρωμής».
3.4 αριθμ.324032/24−12−2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β΄1921/2004) περί «εφαρμογής του καθεστώτος της πολ−
λαπλής συμμόρφωσης», σε εκτέλεση του Καν (ΕΚ)1782/2003
του Συμβουλίου για το 2005, όπως τροποποιείται και ισχύει
και τις αντίστοιχες αποφάσεις για τα επόμενα έτη.
3.5 αριθμ.328609/28−09−2009 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού
καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παρα−
γωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παρα−
δοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους –
Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου» (Β΄ 2117).
4. Τους Κανονισμούς:
4.1 1405/ΕΚ/2006 του Συμβουλίου σχετικά με «τον καθο−
ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του
Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)1782/2003» (L265),
ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ)2019/1993 του Συμ−
βουλίου (L184).
4.2 1914/EK/2006 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του Καν.1405/2006 του Συμβουλίου, σχετι−
κά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου» (L365), ο οποίος αντικατέστησε
τον Καν(ΕΟΚ)3063/1993 της Επιτροπής (L274).
4.3 1290/ΕΚ/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209), όπως ισχύει κάθε
φορά.
4.4 73/ΕΚ/2009 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμέ−
νων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ), αριθμ.1290/2005, (ΕΚ)
αριθμ.247/2006, (ΕΚ) αριθμ.378/2007 και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1782/2003, όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.
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4.5 796/ΕΚ/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη «θέσπιση
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής
συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται
στον Καν(ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» (L414),
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
5. Την αρ. 28880/21−04−2009 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά «με την έγκριση των τροποποιήσεων
του γενικού προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους οι οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα σύμφωνα
με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1914/2006 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου» και ειδικότερα την τροπο−
ποίηση που αφορά τη διάθεση ποσού 1.750.000 Ευρώ για
την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποφασίζου−
με:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της αριθμ.328609/28−09−2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2117 Β΄)
των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά την ενί−
σχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται
για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους−Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου»,
της Απόφασης Ε(2009)2880 τελικό/21−04−2009 της Επιτρο−
πής και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου
και Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής,.
Άρθρο 2
Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας
Για τις ενισχύσεις της αριθμ.328609/28−09−2009 ΚΥΑ, επι−
πλέον των όσων ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ, ισχύουν και
τα εξής:
2.1 Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι παραγωγοί αγε−
λαδινού ή/και πρόβειου ή/και αίγειου γάλακτος, οι οποίοι
διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους. Τυχόν μετακίνηση του ζωικού κεφαλαίου
εκτός των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους για ορισμέ−
νη περίοδο, η οποία δεν θα ξεπερνά τους έξι (6) μήνες δεν
αποκλείει τον παραγωγό από την εν λόγω ενίσχυση.
2.2 Η ενίσχυση αφορά στην ποσότητα γάλακτος, η οποία
παραδίδεται ή ιδιομεταποιείται σε τοπικές μεταποιητικές
μονάδες (βιομηχανίες – βιοτεχνίες γάλακτος) που διαθέτουν
κωδικό αγοραστή γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ ή κωδικό
ΕΦΕΤ και χρησιμοποιείται για την παραγωγή παραδοσιακών
τυριών τα οποία καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3.1. της παρούσας. Η εν λόγω ποσότητα καθορίζεται
βάσει του ζωικού κεφαλαίου, των παραστατικών πώλησης
ή εσωτερικής διακίνησης του γάλακτος και του ποσοστού
γάλακτος που χρησιμοποίησε η μεταποιητική μονάδα το
έτος ενίσχυσης για παραγωγή των επιλέξιμων προϊόντων.
2.3 Η επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος θα πρέπει να έχει
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τουλάχιστον ένός από
τα τυριά του καταλόγου που καταρτίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 3 της παρούσας, και η οποία το 2009 διέθετε κωδικό
ΕΛΟΓΑΚ ή κωδικό ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Άρθρο 3
Επιλέξιμα προϊόντα και ποσότητες
3.1 Καθορισμός επιλέξιμων προϊόντων
Προκειμένου να καθοριστούν τα επιλέξιμα τυριά στα

πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, οι Δ/νσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. προχωρούν βάσει στοιχείων
που συγκεντρώνουν από τα τυροκομεία στην καταγραφή
ανά νησί των μονάδων μεταποίησης, των παραδοσιακών
τυριών και των ποσοστών γάλακτος που χρησιμοποίησαν
για παραγωγή των τυριών αυτών τον προηγούμενο χρόνο
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα
1 της παρούσας.
Οι εν λόγω καταστάσεις αποστέλλονται το αργότερο
εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στη
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Βάσει των ανωτέρω κα−
ταστάσεων συντάσσεται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής
& ΑΠΑ κατάλογος με τα επιλέξιμα προς ενίσχυση προϊόντα.
Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφε−
ρόμενους και χρησιμοποιείται στους ελέγχους (διοικητικούς
και επιτόπιους) των αιτήσεων ενίσχυσης.
Ο κατάλογος με τα επιλέξιμα προϊόντα δύναται να ανα−
θεωρηθεί μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Δ/νσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των ΝΑ για προϊόντα της
περιοχής αρμοδιότητάς τους.
3.2 Καθορισμός επιλέξιμων ποσοτήτων
Ως επιλέξιμες ορίζονται οι ποσότητες γάλακτος που απο−
δεδειγμένα παραδόθηκαν από τους δικαιούχους σε τοπικές
μεταποιητικές μονάδες γάλακτος των μικρών νησιών του
Αιγαίου Πελάγους του ίδιου ή άλλου νησιού για την παρα−
γωγή των επιλέξιμων τυριών της ανωτέρω παραγράφου
ή/και αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιού−
χους για την ιδιοπαρασκευή μικρών ποσοτήτων επιλέξιμων
τυριών. Οι επιλέξιμες ποσότητες γάλακτος δεν πρέπει να
ξεπερνούν τις μέγιστες ποσότητες που αντιστοιχούν στις
διατηρούμενες στην εκμετάλλευση κατά το έτος ενίσχυσης
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, προβατίνες και αίγες με
βάση τις παρακάτω αναλογίες:
• Μέχρι 7000 κιλά γάλακτος / αγελάδα για το αγελαδινό
γάλα.
• Μέχρι 150 κιλά γάλακτος / προβατίνα για το πρόβειο
γάλα.
• Μέχρι 180 κιλά γάλακτος / γίδα για το γίδινο γάλα
Η παραπάνω αναλογία χρησιμοποιείται για τον υπολο−
γισμό της μέγιστης ποσότητας γάλακτος που μπορεί να
ενισχυθεί βάσει του διατηρούμενου αριθμού ζώων σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Στην περίπτωση όμως που βάσει
βεβαίωσης επίσημης αρχής (Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων) η απόδοση των ζώων είναι υψηλότερη, λαμβάνεται
υπόψη η αυξημένη απόδοση.
Ποσότητες, οι οποίες μεταποιήθηκαν εκτός των μικρών
νησιών του Αιγαίου Πελάγους και ποσότητες για τις οποίες
στην περίπτωση των μεταποιητικών μονάδων δεν υπάρχουν
σχετικά εμπορικά παραστατικά δε λαμβάνονται υπόψη και
ως εκ τούτου, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή/και οι τοπικές με−
ταποιητικές μονάδες παράγουν και άλλα γαλακτοκομικά
προϊόντα με το παραδιδόμενο σε αυτές γάλα, οι επιλέξιμες
ποσότητες ανά παραγωγό καθορίζονται βάσει του ποσο−
στού γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε από τον παραγωγό
ή/και τη μονάδα κατά το έτος ενίσχυσης για την παραγωγή
παραδοσιακών τυριών.
Οι προς ενίσχυση ποσότητες γάλακτος προκύπτουν κάθε
φορά ύστερα από τους προβλεπόμενους στην παρούσα
σχετικούς ελέγχους και την επαλήθευση των στοιχείων
των εμπορικών εγγράφων.
Άρθρο 4
Υποβολή αιτήσεων − διαδικασία συμμετοχής
4.1 Οι παραγωγοί, κάτοχοι βοοτροφικών ή/και αιγοπροβα−
τοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι επιθυμούν να είναι
δικαιούχοι της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παρούσα,
δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς σε ειδική θέση
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στο έντυπο της αίτησης της ενιαίας ενίσχυσης, ανεξάρτητα
από το εάν είναι δικαιούχοι ή όχι της ενιαίας ενίσχυσης. Η
εν λόγω δήλωση συμμετοχής του παραγωγού συνεπάγεται
ότι αυτός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα, σχετικά
με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και τους
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
Σχετικά με τις αιτήσεις των παραγωγών ισχύουν τα ορι−
ζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την ενιαία ενίσχυση
καθώς και τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 του Καν (ΕΚ)1914/2006.
Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους ο ΟΠΕΚΕΠΕ διε−
νεργεί ανάλυση των αιτήσεων ενίσχυσης που αποσύρθηκαν
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ώστε να προσ−
διορίζονται οι βασικοί λόγοι απόσυρσης και οι δυνητικές
τάσεις σε τοπικό επίπεδο.
Για τον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου εφαρμόζονται όλες
οι διατάξεις της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης και της
Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως ισχύουν κάθε φορά.
4.2 Ειδικότερα για το 2009 η διαδικασία συμμετοχής κα−
θορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφόσον απαιτηθεί η υποβολή
ειδικής αίτησης, το έντυπο της αίτησης καθορίζεται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4.3 Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος οι τοπικές με−
ταποιητικές μονάδες γάλακτος υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
και στην τοπική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης το αργότερο
μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό
που αφορά η ενίσχυση, και για το 1ο έτος μέχρι 15.03.2010,
το υπόδειγμα 2, ή το υπόδειγμα 3 στην περίπτωση των
καθετοποιημένων μονάδων, το οποίο εμπεριέχει:
ονομαστική κατάσταση των παραγωγών που αποδεδειγ−
μένα (βάσει εμπορικών εγγράφων) παρέδωσαν σε μεταποι−
ητικές μονάδες γάλα, στην οποία φαίνονται οι ποσότητες,
κατά είδος γάλακτος και παραγωγό, κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους (έτος ενίσχυσης),
το ποσοστό της συνολικά μεταποιημένης ποσότητας
γάλακτος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή
επιλέξιμων προϊόντων,
καθώς και τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών
παραδόσεων ή εσωτερικής διακίνησης του γάλακτος.
4.4 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συντάσσει τις ονομαστικές καταστάσεις
με τις αντίστοιχες για ενίσχυση ποσότητες γάλακτος των
παραγωγών κατά είδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
στους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και προβαίνει
στον καθορισμό του δείγματος των επιτόπιων ελέγχων που
γνωστοποιεί στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Έλεγχοι
Οι έλεγχοι είναι διοικητικοί και επιτόπιοι και διενεργούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα για την ενιαία ενίσχυση και τα
άρθρα 24, 25 και 26 του Καν (ΕΚ)1914/2006.
5.1 Διοικητικός έλεγχος
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από την οικεία Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συνδρομή του ΕΛΟΓΑΚ και του
ΟΠΕΚΕΠΕ στο σύνολο (100%) των δικαιούχων.
Ο διοικητικός έλεγχος περιλαμβάνει:
Τις διασταυρώσεις των στοιχείων των παραγωγών, των
μεταποιητικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπου οι παραγωγοί παραδί−
δουν το γάλα τους, καθώς και των παραδιδόμενων ποσοτή−
των γάλακτος με αντίστοιχα στοιχεία άλλων φορέων.
Την αντιστοιχία των παραδιδόμενων ή χρησιμοποιημέ−
νων από τον ίδιο τον παραγωγό ποσοτήτων γάλακτος με
τον αριθμό των ζώων της εκμετάλλευσης. Για την διευκόλυν−
ση του εν λόγω ελέγχου ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να συντάξει κα−
ταστάσεις με τον αριθμό των δηλούμενων ζώων στο ΟΣΔΕ
και τις μέγιστες δυνατές επιλέξιμες ποσότητες βάσει της
μέγιστης απόδοσης γάλακτος ανά ζώο της παρούσας.
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Την εξέταση των αντιγράφων των τιμολογίων αγοράς
ή/και πώλησης του γάλακτος.
Ειδικότερα, οι εν λόγω διασταυρώσεις πραγματοποιού−
νται σε σχέση με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ και τα στοιχεία
του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., σχετικά με τις εισκομίσεις γάλακτος των
μεταποιητικών μονάδων.
Προς τούτο τίθενται στη διάθεση των Δ/νσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν στην Ενιαία
Ενίσχυση του έτους που αφορά η ενίσχυση καθώς και τα
σχετικά στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ σχετικά με τις εισκομίσεις
γάλακτος.
Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου γνωστοποιού−
νται στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5.2 Επιτόπιοι Έλεγχοι
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
απόφασης διενεργούνται:
τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι,
έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι.
Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. με την
ενδεχόμενη συνδρομή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Σε κάθε τυροκομείο θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον
ένας επιτόπιος έλεγχος. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματο−
ποιούνται με δειγματοληψία επί του 5% τουλάχιστον των
αιτήσεων ενίσχυσης. Οι αιτήσεις που αποτελούν αντικεί−
μενο ελέγχου επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με
το άρθρο 26 του Καν (ΕΚ)1914/2006. Το δείγμα πρέπει να
αντιπροσωπεύει επίσης τουλάχιστον το 5% των ποσοτήτων
που αφορούν οι αιτήσεις συνολικά.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται και στην εκμετάλλευση
του παραγωγού και μπορεί να συνδυαστούν με τους ελέγ−
χους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ελέγχων για
την ενιαία ενίσχυση και την πολλαπλή συμμόρφωση.
Στην περίπτωση κατά την οποία κατά τους τακτικούς
επιτόπιους ελέγχους διαπιστωθεί σημαντικός αριθμός πα−
ρατυπιών, πραγματοποιούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι
(έκτακτοι επιτόπιοι) κατά τη διάρκεια του έτους και αυξά−
νεται το ποσοστό των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν
κατά το επόμενο έτος. Επίσης, οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανά−
πτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. δύνανται να προβούν σε έκτακτο
επιτόπιο έλεγχο εκτός δείγματος σε περιπτώσεις καταγ−
γελιών, υποψίας παρατυπιών με βάση τα ευρήματα του
διοικητικού ελέγχου ή τακτικού ελέγχου.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από διμελή κλι−
μάκια ελέγχου, τα οποία συστήνονται από τις Δ/νσεις Αγρο−
τικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α.. Στα εν λόγω κλιμάκια
ελέγχου δύναται να συμμετέχουν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
ή του ΕΛΟΓΑΚ.
Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον έλεγ−
χο.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει τις τυχόν επιπλέον λεπτομέρειες
για τη διενέργεια των ελέγχων.
5.3 Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι
Ως υπεύθυνος φορέας για τη διενέργεια των δευτεροβάθ−
μιων επιτόπιων ελέγχων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα περι−
φερειακά γραφεία και τις Δ/νσεις του. Οι δευτεροβάθμιοι
έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για
την ενιαία ενίσχυση. Τα αποτελέσματα των δευτεροβάθμιων
ελέγχων υπερισχύουν αυτών των πρωτοβάθμιων.
Άρθρο 6
Εκθέσεις ελέγχων και υποβολή ενστάσεων
Κάθε έλεγχος, διοικητικός και επιτόπιος, απεικονίζεται σε
ένα πρακτικό ελέγχου, το οποίο συμπληρώνεται και υπο−
γράφεται από τους ελεγκτές. Επί του εντύπου αναγράφεται
η ακριβής ημερομηνία του ελέγχου. Στην περίπτωση του
επιτόπιου ελέγχου, το πρακτικό ελέγχου συμπληρώνεται σε
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δύο αντίτυπα και υπογράφεται από όλους τους ελεγκτές και
από τον ελεγχόμενο ή τον αντιπρόσωπό του, ο οποίος φέρει
σχετική εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής. Η υπογραφή του ελεγχόμενου βεβαιώνει
την παρουσία του στον έλεγχο. Στην περίπτωση διαφωνίας
με τον ελεγχόμενο, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου,
οι ελεγκτές οφείλουν να σημειώσουν επί του εντύπου τις
αντιρρήσεις του και ο ελεγχόμενος υπογράφει για αυτές.
Ένα αντίτυπο του πρακτικού του επιτόπιου ελέγχου
παραδίδεται αμέσως μετά τον έλεγχο απ΄ ευθείας στον
ελεγχθέντα ή στον αντιπρόσωπό του. Το δεύτερο αντίτυπο
του πρακτικού του επιτόπιου ελέγχου επισυνάπτεται στο
φάκελο του γεωργού.
Ο ελεχθείς οφείλει εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων
ημερών από τον έλεγχο να αποδείξει τους ισχυρισμούς του,
υποβάλλοντας ένσταση στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γε−
ωργίας της Ν.Α., συνοδευόμενη ενδεχομένως και από έγγρα−
φα αποδεικτικά στοιχεία, άλλως ισχύει το αποτέλεσμα του
πραγματοποιηθέντος ελέγχου. Οι ενστάσεις κρίνονται εντός
επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, από τρι−
μελή επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό με από−
φαση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και στην
οποία δύναται να συμμετέχουν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
ή του ΕΛΟΓΑΚ. Στην εν λόγω επιτροπή δεν μπορούν να
συμμετάσχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας τα
τελικά αποτελέσματα των ελέγχων διαβιβάζονται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ..
Άρθρο 7
Διαδικασία πληρωμής
Με την ολοκλήρωση του διοικητικού και των επιτόπιων ελέγ−
χων τα τελικά αποτελέσματα διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
ο οποίος συντάσσει συγκεντρωτικές καταστάσεις, που πε−
ριλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των παραγωγών, το είδος
γάλακτος που αυτοί παράγουν, καθώς και την επιλέξιμη
ποσότητα κατά παραγωγό, λαμβάνοντας υπόψη και το συ−
νολικό ποσοστό κατά είδος γάλακτος που χρησιμοποιεί
η μεταποιητική μονάδα για παραγωγή παραδοσιακών τυ−
ριών.
Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στις Δ/νσεις Αγρο−
τικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α., όπου και τοιχοκολλού−
νται για διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών, προκειμέ−
νου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να έχουν τη δυνατότητα
υποβολής ένστασης.
Οι ενστάσεις διαβιβάζονται μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. στην κεντρική υπηρεσία του
ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και πραγματοποιείται η εξέτασή τους από
τριμελή επιτροπή, με εκπροσώπους από τη Δ/νση Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΟΓΑΚ.
Τα αποτελέσματα της επιτροπής εξέτασης των ενστάσε−
ων υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τυχόν τροποποίηση
των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Στη συνέχεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Δ/νση Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ τις συνολικά επιλέξιμες ποσότητες
κατά είδος γάλακτος, προκειμένου η δεύτερη να εισηγηθεί
στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκ−
δοση σχετικής απόφασης για τον καθορισμό του ακριβούς
ύψους της ενίσχυσης ανά τόνο και είδος γάλακτος.
Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικά διαθέσιμου ποσού
ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμό−
ζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.
Ακολουθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
23 του Καν(ΕΚ)1914/2006. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την
πληρωμή καθορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει της παρούσας εξαι−
ρούνται από τη Διαφοροποίηση του άρθρου 10 παρ.1 του
Καν(ΕΚ)1782/2003, βάσει της παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 8
Μειώσεις και αποκλεισμοί και αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά
Σχετικά με μειώσεις και αποκλεισμούς και αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά εφαρμόζονται, αναλόγως, τα ισχύοντα
για την ενιαία ενίσχυση και τα άρθρα 28 έως 31 του καν
1914/2006.
Η ανακτηθείσα ενίσχυση και οι τόκοι καταβάλλονται
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά την αφαίρεση των δαπανών που
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (άρθρο 28 του
ν. 2520/1997, ΦΕΚ Α΄173).
Άρθρο 9
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών
περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστά−
σεων δεόντως αιτιολογημένων γνωστοποιούνται από τους
δικαιούχους, είτε μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης /
Γεωργίας των Ν.Α. και των περιφερειακών γραφείων και
Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε άμεσα στην κεντρική υπηρεσία
του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών αφότου
συμβεί το γεγονός ή λάβει γνώση αυτού ο αιτών, προσκομί−
ζοντας και όλα τα σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία (όπως πχ
βεβαιώσεις Αγροτικού Κτηνιατρείου σχετικά με τον θάνατο
ή τη σφαγή των ζώων, γνωματεύσεις ιατρών κρατικού νο−
σοκομείου για ανικανότητα του παραγωγού, κλπ).
Σχετικά με τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών
περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την ενιαία ενίσχυση.
Άρθρο 10
Ανακοινώσεις προς την Ε.Ε. − Τήρηση στοιχείων
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής
και ΑΠΑ:
μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους τις αιτήσεις ενίσχυ−
σης που έχουν ληφθεί και τα σχετικά ποσά για το προη−
γούμενο ημερολογιακό έτος, και
μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους τις αιτήσεις ενίσχυσης
που είναι οριστικά επιλέξιμες και τα σχετικά ποσά για το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην παρούσα απόφαση, βάσει των οποίων χορηγείται η
ενίσχυση, τηρούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πρέπει ανά πάσα
στιγμή να είναι διαθέσιμα για τυχόν Εθνικό ή Κοινοτικό
έλεγχο.
Άρθρο 11
Γενικά
Μέρος ή το σύνολο των ενεργειών που ανατίθενται με την
παρούσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ
να ανατεθούν στον ΕΛΟΓΑΚ.
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας τα Υποδείγματα 1, 2 και 3. Τα εν λόγω έντυπα
μπορούν να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν με τα
απαραίτητα λοιπά έντυπα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία
με τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ.
Η παρούσα ισχύει από τις αιτήσεις του έτους 2009.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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