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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου
κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5
του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής». ........
1
Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμέ−
νης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμ−
φωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της
Επιτροπής. ................................................................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 614/52350
(1)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης
ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος,
σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013
του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ)
639/2014 της Επιτροπής».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
β) Του Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
γ) Του Π.δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων».
δ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών
ε) Του Π.δ. 79/2007 περί «Αναγκαία συμπληρωματικά μέ−
τρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των

επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας
και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνια−
τρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄ 95).
στ) Της παρ. 2 του αρ. 62 του Νόμου 4235/2014 «Διοικη−
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τρο−
φίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ζ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του
Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003
(ΦΕΚ 135/Α΄/2003).
η) Του Ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Ευθύνης και του Ν. 4270/2014 «Περί Αρχών Δημοσιονομι−
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)».
θ) Του άρθρου 33 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242) "Τροποποίηση
της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ι) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Άνθρακος και Χάλυβος» και του
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄70) και του άρθρου
65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
κ) Της υπ’ αριθμ. 175180/15−07−2011 κοινής υπουργικής
απόφασης που αφορά την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
296113/2006 (Β΄ 1414) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα
«Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, με−
ταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το
γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα».
λ) Της υπ’ αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με τη «Σύσταση Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ−ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων νομικών προσώπων».
μ) Της υπ’ αριθ. 263493/27−7−2004 κοινής υπουργικής από−
φασης, σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής
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των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους
κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμ−
βουλίου» (Β΄ 1253), όπως ισχύει κάθε φορά.
ν) Της υπ’ αριθ. 15523/30−08−2006 κοινής υπουργι−
κής απόφασης, σχετικά με «Αναγκαία συμπληρωματι−
κά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ.
178/2002,852/2004,853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση
της 2004/41/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (2718/Β΄/8−10−12)
περί Υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλων διατάξεων.
ξ) Της υπ’ αριθμ. 10551/2007 κοινής υπουργικής απόφασης
«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί
θαλασσοπλοούντων πλοίων», (Β΄ 246).
ο) Της υπ’ αριθ. 387867/22−10−1999 απόφασης του Υπ.
Γεωργίας περί παραχώρησης κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ.
Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας. (Β΄ 1985) όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 338952/23−02−2001 απόφαση
(Β΄ 5231), και ισχύει κάθε φορά.
π) Της υπ’ αριθμ. 342050/18−12−2007 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2443
Β) που αφορά τις «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ.
296113/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1414) «Μέτρα
για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης,
τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα».
ρ) Της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/8−10−2012 Υγειονομικής
Διάταξης «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις»,
(Β’ 2718).
σ) Η αριθμ. Υ103/02−03−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου (Β΄309).
τ) Του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ
147/22/1/2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και
διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013 και του Κανονι−
σμού(ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»,
υ) Που αφορούν στην εφαρμογή του καθεστώτος πολ−
λαπλής συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 640/2014 της Επιτροπής.
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) (EE) αριθ. 1306/2013 Του Συμβουλίου «σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ.
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ)
αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».
β) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 Του Συμβουλίου περί θεσπίσεως
κανόνων «για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμ−
βουλίου».
δ) (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού.
ε) (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−

βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης
ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις
που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
στ) (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ−
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής.
ζ) (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κα−
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέ−
τρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
η) (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέ−
σπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αι−
γοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK)
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ.
θ) (ΕΚ) 853/2004 (L 139) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγι−
εινής και για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», όπως ισχύει
κάθε φορά.
3. Την Οδηγία (ΕΟΚ) 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης
Ιανουαρίου 1985, «για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/
ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γε−
ωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ
(Ελλάδα)» (L 056), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
4. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας ΚΑΠ,
μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.1 του Καν (ΕΕ)
αριθμ. 639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.1 του
Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού
(ΕE) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα
πρόβειου και αίγειου κρέατος. Ειδικότερα αφορά στις δράσεις:
− Δράση 1: Χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στους
κτηνοτρόφους των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μει−
ονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και
αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που
μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά
μειονεκτήματα περιοχή,
− Δράση 2: Χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στους κτη−
νοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες
ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.
Οι δράσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από το
έτος 2015 και μετά.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση
των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν προβατίνες ή και αίγες:
• σε πεδινές περιοχές, παράγουν και παραδίδουν πρόβειο
ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης,
ανέρχεται για το έτος 2015 στα 11.500.000 €, για το έτος
2016 11.364,614€, για το έτος 2017 11.229.075€ για το έτος
2018, 11.105.262€, για το έτος 2019 10.981.459€, και για το
έτος 2020 10.981.459€ και
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• σε ορεινές / μειονεκτικές / με ειδικά μειονεκτήματα
περιοχές, καθώς και οι μετακινούμενοι, που παράγουν και
παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες
μονάδες μεταποίησης ανέρχεται για το έτος 2015 στα
21.700.000€, για το έτος 2016 21.444.532€, για το έτος 2017
21.188.777€, για το έτος 2018 20.955.146€, για το έτος 2019
20.721.536€, και για το έτος 2020 20.721.536€.
2. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας
Επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης
είναι οι προβατίνες ή και αίγες που παράγουν και παραδί−
δουν γάλα κατά το έτος ενίσχυσης και ειδικότερα:
Ι) Όσον αφορά στη Δράση 1
Α. − Η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού
διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών/μειονεκτικών/με
λοιπά μειονεκτήματα περιοχών της χώρας, όπως αυτές
ορίζονται κάθε φορά.
− Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην
ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός ορει−
νών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών, εφό−
σον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση.
− Ως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές νοούνται όσες
ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας
81/645/ΕΟΚ περί κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών
γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/
ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
94/516/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994
που τροποποιεί τα όρια των μειονεκτικών περιοχών στην
Ελληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
− Στην περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, η
έδρα εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε πεδινή περιο−
χή της χώρας (50% δηλούμενης έκτασης σε πεδινή περιοχή,
εφόσον δηλώνεται έκταση) με μετακίνηση του κοπαδιού
σε ορεινή/μειονεκτική/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχή. Η
μετακίνηση πραγματοποιείται τουλάχιστον στο 90% του
συνολικού αριθμού των αιγοπροβάτων του κοπαδιού για
τουλάχιστον 90 ημέρες.
Β. − Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα
σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης όπως αυτές ορίζο−
νται στο άρθρο 6 της παρούσας, συνολική επιλέξιμη ποσό−
τητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 6 τόννων,
κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αί−
τηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας
και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων.
− Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παρα−
δίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής
Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000/ml. Ως συγκρίσιμη με
την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται,
ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους
μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους.
− Ο υπολογισμός του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει
από το σύνολο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν
κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, οι οποίες δεν μπο−
ρεί να είναι λιγότερες από τέσσερις ανά δικαιούχο, κατα−
νεμημένες, κατά το δυνατόν, σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος − αριθμού
επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και η σχετική διαδικασία
ελέγχου καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.
ΙΙ) Όσον αφορά στη Δράση 2
Α. − έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού
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διαμερίσματος, ή οικισμού των πεδινών περιοχών της χώ−
ρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά.
− Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην
ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός πεδι−
νών περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται
έκταση.
Β. − Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα
σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης όπως αυτές ορί−
ζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, συνολική επιλέξιμη
ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 10
τόννων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υπο−
βάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις
ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αι−
τιολογημένων.
− Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παρα−
δίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής
Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000/ml. Ως συγκρίσιμη με
την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται,
ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους
μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους.
− Ο υπολογισμός του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει
από το σύνολο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν
κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, οι οποίες δεν μπο−
ρεί να είναι λιγότερες από τέσσερις ανά δικαιούχο, κατα−
νεμημένες, κατά το δυνατόν, σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος − αριθμού
επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και η σχετική διαδι−
κασία ελέγχου καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας
απόφασης.
ΙΙΙ) Βάσει του άρθρου 54 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επι−
τροπής αποκλείονται της συνδεδεμένης ενίσχυσης (Δράση
1 και 2) οι κτηνοτρόφοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης
1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης
στήριξης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.
2. Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται
με Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 53
του Καν (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της Διεύθυν−
σης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων
Εκτροφής Ζώων (εφεξής ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ). Για το σκοπό αυτό ο
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
γνωστοποιεί εγκαίρως στην ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ, το συνολικό αριθ−
μό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων
των ελέγχων. Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται και στην
Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων
Οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης
του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:
1. Να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο
έντυπο της δήλωσης εκμετάλλευσης – ενιαία αίτηση ενί−
σχυσης κάθε έτους, σε σχετικό πεδίο της αίτησης στο
οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων προβα−
τίνων ή/και αιγών. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής
ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την
βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμι−
ών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του κτηνοτρόφου
συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορή−
γησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋ−
ποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του,
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2. να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αριθμό προ−
βατίνων ή/και αιγών, που αναλογούν στην παραδοθείσα
ποσότητα γάλακτος κατά το χρονικό διάστημα παράδοσης
αυτού, και έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης,
3. να τηρούν τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμ−
βουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις
των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του,
4. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απο−
γραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης.
Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στην Κτηνιατρική
Βάση Δεδομένων της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
5. να προσκομίζουν κατά την υποβολή της ενιαίας αί−
τησης ενίσχυσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δικαιο−
λογητικά που εκδίδονται για τις ανάγκες της παρούσας,
μετά την υποβολή της αίτησης κατατίθενται στην αρμό−
δια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας ή
μέσω των φορέων, με διαδικασία που ορίζεται από σχετική
εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν οι αιτού−
ντες συνδεδεμένη ενίσχυση να προσκομίσουν, είναι τα εξής:
− αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης ενημερωμένου με
την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης.
− άδεια μετακίνησης προς και από θερινό βοσκότοπο ή
βεβαίωση του αρμόδιου αγροτικού κτηνιατρείου για την
περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.
7. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους
ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτρο−
πές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
Άρθρο 6
Προσδιορισμός εγκεκριμένων μονάδων
μεταποίησης − επιλέξιμης ποσότητας γάλακτος
1. Οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης, πα−
ραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες
μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων
συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποι−
ημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής
τους εκμετάλλευσης, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον
πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή κι εφό−
σον έχουν δηλώσει στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες
γάλακτος που μεταποίησαν, από την κτηνοτροφική τους
εκμετάλλευση.
2. Για τις ανάγκες του καθεστώτος της παρούσας από−
φασης: Ως εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος
θεωρούνται οι μεταποιητικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν
κωδικό αγοραστή γάλακτος από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ που
διαπιστώνεται από τη βάση δεδομένων της αντίστοιχης
ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, κωδικό αριθμό έγκρι−
σης των εγκαταστάσεων μεταποίησης γάλακτος από τον
Ε.Φ.Ε.Τ., ο οποίος διαπιστώνεται από τη βάση δεδομένων
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που βρίσκε−
ται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα το πεδίο «εγκαταστάσεις»,
ή/και άδεια λειτουργίας των κτηνιατρικών υπηρεσιών για
τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας ή τυχόν ισχύ−
ουσες παρεκκλίσεις και αντίστοιχη άδεια στην περίπτωση
που ο «αγοραστής» ασκεί μόνο εμπορική δραστηριότητα.
Ως μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι που πληρούν την έννοια
του εγκεκριμένου μεταποιητή θεωρούνται αυτοί που δια−
θέτουν κωδικό αριθμό από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
3. Η μεταποιητική μονάδα ή ο μεμονωμένος κτηνοτρόφος
θεωρούνται επιλέξιμοι για τη συμμετοχή τους στη συν−
δεδεμένη ενίσχυση της παρούσης, αν οι διαδικασίες της
έγκρισης και η χορήγηση των προαναφερθέντων κωδικών
έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους υποβολής αί−
τησης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Για τις μεταποιητικές μονάδες ή τους μεμονωμένους
κτηνοτρόφους που εγκρίνονται εντός του έτους υποβο−
λής της αίτησης, η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος που
λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται από την ημερομηνία της
έγκρισης και χορήγησης των προαναφερθέντων κωδικών
έως τη λήξη του έτους αυτού.
Οι μονάδες μεταποίησης που είναι εγκεκριμένες και
διαθέτουν κωδικό έγκρισης των εγκαταστάσεων μετα−
ποίησης γάλακτος από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τρο−
φίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διαπιστώνονται από τη βάση δεδομένων
του Ε.Φ.Ε.Τ. που βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα
(www.efet.gr) στο πεδίο «εγκαταστάσεις».
4. Η ποσότητα γάλακτος, ανά δικαιούχο, η οποία πληροί
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την εθνι−
κή και κοινοτική νομοθεσία, έχει την καθοριζόμενη βάσει
του άρθρου 3 της παρούσας, Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα
(Ο.Μ.Χ.), και παραδίδεται σε εγκεκριμένες μονάδες μετα−
ποίησης ή διακινείται από εγκεκριμένους μεταποιητές, δι−
απιστώνεται από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
5. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται, για κάθε έτος ενίσχυ−
σης, αρχής γενομένης από το 2015, να γνωστοποιεί στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο έως 15/03 του επόμενου έτους,
τα εν λόγω στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του έτους
ενίσχυσης σε ηλεκτρονική μορφή με όλες τις αναγκαί−
ες πληροφορίες όπως ζητηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα
ανωτέρω στοιχεία συνοδεύονται από βεβαίωση του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ ότι έχουν διενεργηθεί όλοι οι προβλεπόμενοι
από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία έλεγχοι, για την
εξακρίβωση των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των
ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Οι έλεγχοι για την συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III
του Καν. (ΕΕ)809/2014, τόσο όσον αφορά στους διοικητι−
κούς ελέγχους (μηχανογραφικούς, διασταυρωτικούς) όσο
και στους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των
ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους για τους
ελέγχους επιλεξιμότητας και την πολλαπλή συμμόρφωση.
Α. Διοικητικοί έλεγχοι: Οι διοικητικοί έλεγχοι (διασταυ−
ρούμενοι μηχανογραφικοί) πραγματοποιούνται σε ετήσια
βάση σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων
που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς της παρούσης, και
αφορούν στην εξακρίβωση της αλήθειας των δηλωθέντων
και λοιπών στοιχείων του κτηνοτρόφου καθώς και στην
επιλεξιμότητα των ζώων. Διενεργείται διασταύρωση με
την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων Αιγοπροβάτων και με τη
βάση δεδομένων του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ όπου αναφέρονται οι
παραδοθείσες ποσότητες γάλακτος και η Ο.Μ.Χ. για κάθε
κτηνοτρόφο. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει και
στοιχεία άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών σχετικά με την
επιλεξιμότητα των ζώων.
Β. Επιτόπιοι έλεγχοι: Επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται
ετησίως από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο 10% επί του συνόλου
των κτηνοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς
της παρούσης στα πλαίσια επαλήθευσης των όρων επιλε−
ξιμότητας και των υποχρεώσεών τους.
Γ. Επιτόπιοι έλεγχοι σε μονάδες μεταποίησης γάλακτος:
για τις ανάγκες του καθεστώτος της παρούσας απόφασης,
διεξάγονται από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ ή/και με την συν−
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δρομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιτόπιοι έλεγχοι στο 10% των
μονάδων μεταποίησης γάλακτος επί των συνολικά εγκεκρι−
μένων μονάδων μεταποίησης έκαστου έτους ενίσχυσης. Σε
περίπτωση που, κατά τους ελέγχους αυτούς, διαπιστωθούν
αποκλίσεις σχετικά με την παραδοθείσα ποσότητα γάλα−
κτος ή τη διαπιστωθείσα Ο.Μ.Χ., τότε συντάσσεται πρακτικό
ελέγχου και ακολουθούνται διορθωτικές ενέργειες.
Άρθρο 8
Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων στα
οποία χορηγείται η συνδεδεμένη ενίσχυση
1. Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσε−
ων που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου
3 της παρούσας απόφασης, κρίνονται δικαιούχοι της συν−
δεδεμένης ενίσχυσης.
Όταν η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος υπερβαίνει τις
ελάχιστες επιλέξιμες ποσότητες (6 ton ή 10 ton), για τον υπο−
λογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη:
• ο αριθμός αιγοπροβάτων που προκύπτει μετά την ολο−
κλήρωση των ελέγχων
• η αναλογία 120:1 κιλά γάλακτος ανά ζώο.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των ευρεθέντων ζώων
είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει με βάση την
αναλογία 120:1, τότε για την διενέργεια της πληρωμής ο
μικρότερος αριθμός καθορίζει τον τελικό αριθμό των επι−
λέξιμων αιγοπροβάτων.
2. Τηρουμένων των όσων ορίζει η παράγραφος 1, ο συνο−
λικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρωμή προβατίνων
ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει
λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα
στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή
της αίτησης και πρόθεση διατήρησης κατά τα προβλεπό−
μενα στο άρθρο 3) και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβα−
τα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους όπως
ορίζονται στο άρθρο 7.
Άρθρο 9
Ενστάσεις
Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) ερ−
γάσιμων ημερών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και
από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου και
2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγ−
χων υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.
Άρθρο 10
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο κτηνοτρόφος παρουσίασε
ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς της συν−
δεδεμένης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
ημερολογιακού έτους.
2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέ−
ντων και προσδιορισθέντων αιγοπροβάτων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του Καν (ΕΚ)
640/2014, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορ−
ρέουν και οφείλονται στον κτηνοτρόφο, εφαρμόζονται οι
μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 77 του Καν
(ΕΚ) 1306/2013 και στο άρθρο 31 του Καν (ΕΚ) 640/2014.
3. Εφόσον ο κτηνοτρόφος δε συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις (κεφάλαιο ΙΙ Καν. (ΕΕ) 1306/2013).
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Επίσης ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυ−
ρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία.
4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέ−
ντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατά−
ξεις του άρθρου 63 του Καν. (ΕΚ) 1306/2013 και της παρ. 2
του άρθρου 31 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 και του άρθρου 7 του
Καν (ΕΚ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ.
2 του άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 2014 και του άρθρου
7 του Καν (ΕΚ) 809/2014, η διαδικασία ανάκτησης τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2520/1997,
όπως ισχύει.
5. Στις περιπτώσεις που οι διοικητικοί έλεγχοι διαπιστώ−
σουν υποβολή ψευδών στοιχείων από τις μεταποιητικές
μονάδες επεξεργασίας γάλακτος εκ προθέσεως, οι εν λόγω
μονάδες εξαιρούνται από το πρόγραμμα κατά το επόμενο
έτος, δηλαδή οι γεωργοί που θα παραδώσουν γάλα στις
εν λόγω μονάδες κατά το επόμενο έτος δεν θα δικαιούνται
επιδότηση για το έτος αυτό.
Άρθρο 11
Ανωτέρα βία – Φυσικά περιστατικά
Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αδυνατεί να συμμορ−
φωθεί με τις υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται στα άρθρα
3 και 5 της παρούσης, λόγω ανωτέρας βίας/εξαιρετικών
περιστάσεων ή λόγω φυσικών περιστατικών, ισχύουν τα
όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και
στο άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 αντίστοιχα.
Α. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών πε−
ριστάσεων γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών
από την ημέρα που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.
Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης επί των αποδεικτικών
στοιχείων, ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμά του να
λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση για τα ζώα που ήταν επιλέξιμα
κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή
οι εξαιρετικές περιστάσεις.
Β. Οι περιπτώσεις φυσικών περιστατικών γνωστοποιού−
νται εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, εντός
δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης
του αριθμού των ζώων.
Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης επί των αποδεικτι−
κών στοιχείων, δεν πραγματοποιείται επιβολή διοικητικών
κυρώσεων για τον αριθμό των ζώων για τα οποία αποδει−
κνύεται η απώλεια λόγω φυσικών περιστατικών.
Άρθρο 12
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με εγκυκλίους του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθορί−
ζονται οι απαραίτητες διαδικασίες που απορρέουν από
την παρούσα.
Άρθρο 13
Ισχύς – Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από το έτος ενίσχυσης
2015 και για τα επόμενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 615/52353
(2)
Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης
ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα
με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κε−
φάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(Α΄ 98).
β) Του Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
γ) Του Π.δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων».
δ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
ε) Του άρθρου 33 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242) «Τροποποίηση
της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού δικαίου’’(Α΄34) όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 “Συμμετοχή της Ελλάδας
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Άνθρακος και Χάλυβος» και του
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄70) και του άρθρου
65 του Ν.1892/1990 (Α΄101).
ζ) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/11−2−2014 (Α΄32) «Δι−
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
η) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του
Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003
(ΦΕΚ 135/Α΄/03).
θ) Του Ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Ευθύνης και του Ν. 4270/2014 «Περί Αρχών Δημοσιονομι−
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)».
ι) Την με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου,
του Δημητρίου.
κ) Της αριθμ. 262385/21−04−2010 των Υπουργών Οικο−
νομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «εφαρμογής του
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συ−
μπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και
του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου» (Β΄509),
όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 622/89705/10−07−2014
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−

τητας−Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «τροποποί−
ησης της υπ’ αριθμ. 262385/21−4−2010 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 5029, τ.Β΄) σχετικά με την «Εφαρμογή του
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συ−
μπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και
του Καν (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου» (Β΄ 2050), και ισχύει
κάθε φορά.
λ) Του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 147/22.1.2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων
κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013 και του Κα−
νονισμού(ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ)
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».
β) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις άμεσες
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου».
γ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανο−
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τρο−
ποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού».
δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κα−
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστη−
μα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης 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 εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής».
στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
ζ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και κα−
ταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου
κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97
του Συμβουλίου».
η) 911/2004 της Επιτροπής «για την εφαρμογή του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια
και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων».
3. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας ΚΑΠ,
μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.1 του Καν (ΕΕ)
αριθμ. 639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.1 του
Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Σκοπός−Πεδίο και Έτος Εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής χορήγησης της προαιρετικής
συνδεδεμένης στήριξης (θα αναφέρεται στο εξής ως «συν−
δεδεμένη ενίσχυση») στον τομέα του βόειου κρέατος, βά−
σει των διατάξεων του άρθρου 52 του Καν(ΕΕ) 1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα
προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 5 του Καν(ΕΕ) 639/2014 της
Επιτροπής.
2. Σκοπός της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι η διατήρηση
της εγχώριας παραγωγής βόειου κρέατος στα τρέχοντα
επίπεδα παραγωγής και παράλληλα η αξιοποίηση του
αναπαραγωγικού δυναμικού της χώρας μας με σταδιακή
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.
3. Το έτος εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάσει
των διατάξεων της παρούσας απόφασης ξεκινάει από το
ημερολογιακό έτος αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2015.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
1. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται
στα 24.500.000, για το έτος 2016 ανέρχεται στα 24.211.569€,
για το έτος 2017 ανέρχεται στα 23.922.813€, για το έτος
2018 ανέρχεται στα 23.659.036€, για το έτος 2019 και 2020
ανέρχεται στα 23.395.283€.
2. Η χρηματοδότηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης προ−
έρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν(ΕΕ)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού
ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμό−
ζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι – Όροι Επιλεξιμότητας
Α. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέ−
ατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους παρακάτω
όρους επιλεξιμότητας:
1. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα
μας, ανεξαρτήτου παραγωγικής κατεύθυνσης.
2. Εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 6
επιλέξιμα θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παρα−
γωγικής κατεύθυνσης.
3. Εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την
καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν(ΕΚ)
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου και στον Καν(ΕΕ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής και
στην εθνική νομοθεσία.
4. Διατηρούν τα επιλέξιμα ζώα τους από την ημερομηνία
υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έως και τις 31/12
του εκάστοτε έτους ενίσχυσης. (εξαιρούνται οι περιπτώ−
σεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως
αιτιολογημένων).
Β. Επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης
είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 μηνών
έως 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει μέσα
στο ημερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης
(από 1/1 έως και τις 31/12), εφόσον τα νεογέννητα μοσχάρια
έχουν καταγραφεί και σημανθεί εντός της εκμετάλλευσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο Α3. Σε περίπτωση
θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού το θηλυκό ζώο δεν
είναι επιλέξιμο.
Γ. Με βάση το άρθρο 54 του Καν(ΕΕ) 639/2014 της Επιτρο−
πής αποκλείονται της εν λόγω συνδεδεμένης ενίσχυσης οι
γεωργοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4
του άρθρου 52 του Καν(ΕΕ) 1307/2013. Οι γεωργοί δεν μπο−
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ρούν να λάβουν ταυτόχρονα με την συνδεδεμένη ενίσχυση
της παρούσας απόφασης, άλλη ενωσιακή ή κρατική ενί−
σχυση στον τομέα του βόειου κρέατος η οποία αποβλέπει
στην επίτευξη του ίδιου στόχου με την παρούσα ενίσχυση
όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης
1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης ενί−
σχυσης στους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.
2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθο−
ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το
άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συ−
στημάτων Εκτροφής Ζώων (εφεξής ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ). Για το
σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στη ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ και
στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Δ.Σ. και Π.Π. το συνολικό
αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση
όλων των ελέγχων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Γεωργών
Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που
επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υπο−
χρεούνται:
1. να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της ενι−
αίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
κάθε έτους, ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι της
βασικής ενίσχυσης. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ει−
δική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης,
στην οποία δηλώνεται το πλήθος των επιλέξιμων θηλυκών
βοοειδών που προτίθενται να διατηρήσουν έως και τις
31/12 του εκάστου έτους ενίσχυσης. Για την εν λόγω δή−
λωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές
αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων
και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής
συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην
παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις,
καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του, και
2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους, από την ημε−
ρομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έως και
τις 31/12 του εκάστοτε έτους ενίσχυσης τον αριθμό των
επιλέξιμων θηλυκών βοοειδών που έχουν δηλώσει στο σχε−
τικό πεδίο της αίτησης, και
3. Να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 93 του Καν(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των
ελέγχων ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
2. Οι έλεγχοι για την συνδεδεμένη ενίσχυση καλύπτουν
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον Καν(ΕΕ)
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου και στον Τίτλο III του Καν(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής,
τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανο−
γραφικούς, διασταυρωτικούς), όσο και τους επιτόπιους. Οι
λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται
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στις εκδιδόμενες από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οδηγίες ελέγχων
και εγκυκλίους για τους ελέγχους επιλεξιμότητας και την
πολλαπλή συμμόρφωση.
3. Διοικητικοί έλεγχοι: Οι διοικητικοί έλεγχοι (διασταυ−
ρούμενοι μηχανογραφικοί) πραγματοποιούνται σε ετήσια
βάση σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων
που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς της παρούσης και
αφορούν την εξακρίβωση της αλήθειας των δηλωθέντων
και λοιπών στοιχείων, καθώς και την επιλεξιμότητα των
ζώων. Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων χρη−
σιμοποιούνται τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δε−
δομένων. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει και
στοιχεία άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών σχετικά με την
επιλεξιμότητα των ζώων.
4. Επιτόπιοι έλεγχοι: Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται
ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των
δικαιούχων του καθεστώτος στα πλαίσια επαλήθευσης των
όρων επιλεξιμότητας και των υποχρεώσεών τους.
Άρθρο 7
Ενστάσεις
Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) ερ−
γάσιμων ημερών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και
από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου και
2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγ−
χων υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.
Άρθρο 8
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο γεωργός παρουσίασε ψευδή
στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς της συνδεδεμένης
ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού
έτους.
2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων
και προσδιορισθέντων επιλέξιμων βοοειδών ή μη συμμόρ−
φωση ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις
ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν και οφείλονται στον
γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 64 και 77 του Καν(ΕΕ) 1306/2013 και στο άρθρο 31
του Καν(ΕΕ) 640/2014.
3. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προβλε−
πόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις (Κεφάλαιο ΙΙ Καν (ΕΕ) 1306/2013).
4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέ−
ντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι δια−
τάξεις του άρθρου 63 του Καν(ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 2

του άρθρου 31 του Καν(ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του
Καν(ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ.
2 του άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 640/2014 2014 και του άρθρου
7 του Καν(ΕΕ) 809/2014, η διαδικασία ανάκτησης τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2520/1997,
όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Ανωτέρα βία – Φυσικά περιστατικά
Α. Σε περίπτωση που ο γεωργός αδυνατεί να συμμορ−
φωθεί με τις υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται στα άρθρα
3 και 5 της παρούσης, λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών
περιστάσεων ή λόγω φυσικών περιστατικών, ισχύουν τα
όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν(ΕΕ) 640/2014 και
στο άρθρο 32 του Καν(ΕΕ) 640/2014 αντίστοιχα.
Β. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών πε−
ριστάσεων γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετι−
κά αποδεικτικά στοιχεία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος είναι σε θέση να
το πράξει. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης επί των
αποδεικτικών στοιχείων, ο γεωργός διατηρεί το δικαίωμά
του να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση για τα ζώα που ήταν
επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέ−
ρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.
Γ. Οι περιπτώσεις φυσικών περιστατικών γνωστοποι−
ούνται εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυν−
ση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία,
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση
της μείωσης του αριθμού των ζώων. Σε περίπτωση θετι−
κής γνωμοδότησης επί των αποδεικτικών στοιχείων, δεν
πραγματοποιείται επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τον
αριθμό των ζώων για τα οποία αποδεικνύεται η απώλεια
λόγω φυσικών περιστατικών.
Άρθρο 10
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με εγκυκλίους του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθορί−
ζονται οι απαραίτητες διαδικασίες που απορρέουν από
την παρούσα.
Άρθρο 11
Ισχύς−Δημοσίευση
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το έτος
ενίσχυσης 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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