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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση προθεσμίας εγγραφής στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους των ομογενών και των
νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών για
την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτο−
βάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. ......................................
1
Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 της υπ’
αριθμ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπλη−
ρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής
στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής, για τον το−
μέα του αιγοπρόβειου κρέατος. ....................................... 2
Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’
αριθμ. 262345/220−03−2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπλη−
ρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής
στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον το−
μέα βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος. .....................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29982
(1)
Παράταση προθεσμίας εγγραφής στους ειδικούς εκλο−
γικούς καταλόγους των ομογενών και των νομίμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών για την ανά−
δειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας το−
πικής αυτοδιοίκησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποί−
ηση σ» ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄/5.5.2007).
β) Των άρθρων 19 παρ. 1 και 21 του Ν. 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενό−
ντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49/Α΄/
24.3.2010).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την ανάγκη που προέκυψε για την παράταση της
προθεσμίας, που λήγει στις 30 Ιουνίου 2010 για εγγραφή
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ομογενών
και των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων
τρίτων χώρων, ώστε, με γνώμονα την απρόσκοπτη
συμμετοχή τους στις εκλογές του Νοεμβρίου 2010, να
διασφαλισθεί επαρκής χρονικός ορίζοντας για την υπο−
βολή των σχετικών αιτήσεων στους οικείους δήμους ή
κοινότητες.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε μέχρι και την 31η Αυγούστου 2010 την
προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 21 Ν.3838/2010 για
την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χώρων για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων
της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F
Αριθ. 267051
(2)
Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ.
262345/22−03−2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης
σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής, για τον τομέα του αιγο−
πρόβειου κρέατος.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του νόμου 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την Εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3, του νόμου 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου
6, παρ. 1 του νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄ 70) και το
άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου
1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα.
γ) Του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 «Ρύθμιση θε−
μάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων των απο−
κατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄
135).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).
ε) Του άρθρου 94 του ν. 2127/93 (Α΄ 48) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2332/95 (Α΄ 181), το άρθρο
30 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) και το άρθρο 15 του νόμου
3399/2005 (Α΄ 255) περί ίδρυσης του ΕΛΟΓ και όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το τρίτο μέρος
του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 198).
στ) Του άρθρου 18 του Νόμου 3399/2005 (Α΄ 255) με το
οποίο κυρώθηκε η αριθ. 324032/24−12−2004 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Για την
εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφω−
σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (Β΄ 1921) και
ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και
την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την
έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003
(τίτλοι Ι & ΙΙΙ) και 795/2004, όπως ισχύουν».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 73/2009 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ.
378/2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 (L 30)» (L 30 της 19−1−2009).
β) 1120/2009 της Επιτροπής, «Για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί−
σχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του Κανονισμού
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για
τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι−
τικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς» (L 316 της 2−12−2009).
γ) 1122/2009 «Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών δια−
τάξεων εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη

διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης
στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον
εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων
εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο
πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για
τον αμπελοοινικό τομέα» (L 316 της 2−12−2009).
δ) 911/2004 Κανονισμό της Επιτροπής, «Για την εφαρ−
μογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ενώ−
τια, τα διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων» (L
163 της 30−4−2004) όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) 1760/2000 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την
επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με
βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση
του Κανονισμού 820/97 του Συμβουλίου» (L 204 της 11−
8−2000) όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την Οδηγία (ΕΟΚ) 85/148/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβου−
λίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, «για την τροποποίηση
της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου
των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια
της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα)» (L 056 της 25−2−1985),
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
4. Την αριθ. 394555/23−10−2000 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
χώρας (Β΄ 1324), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Την αριθ. 267623/28−8−2007 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων για «τον καθορισμό πλαισίου επίβλεψης
ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων
ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τη−
ρούμενο από τον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.» (Β΄ 1723).
6. Την αριθ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ «Συμπληρωματι−
κά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε
εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009
της Επιτροπής», και ιδίως του άρθρου 18.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής
στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής.» (ΦΕΚ Β 323) και ειδικότερα
του Μέτρου 5 του άρθρου 8: «Αντιστάθμιση ειδικών
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μει−
ονεκτικών περιοχών στον τομέα κρέατος σε εφαρμογή
της παραγράφου 1 περίπτωση β του άρθρου 68.».
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της πρόσθετης και συμπληρωματικής ενί−
σχυσης, είναι οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις
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1. Οι γεωργοί οι οποίοι επιθυμούν να είναι δικαιού−
χοι της ειδικής στήριξης του άρθρου 8 της υπ’ αρ.
262345/22−03−2010 ΚΥΑ, δηλώνουν συμμετοχή στο εν
λόγω καθεστώς, στο έντυπο της δήλωσης εκμετάλλευ−
σης – αίτηση ενίσχυσης κάθε έτους, σε ειδική θέση του
εντύπου της ενιαίας αίτησης.
2. Οι γεωργοί που είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι,
όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές με την ενιαία αίτηση
διατάξεις, υποβάλλουν την αίτησή τους στο φορέα που
προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, σημειώνοντας
στο αντίστοιχο εδάφιο της αίτησης την ακριβή θέση
μετακίνησης του κοπαδιού τους.
3. Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία των περιφερει−
ακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή σε εξουσιοδοτημένους
για την υποδοχή των αιτήσεων φορείς σύμφωνα με τις
εκάστοτε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

διασταυρωτικούς ελέγχους. Ο συνολικός αριθμός των
επιτόπιων ελέγχων που διεξάγονται ετησίως στα πλαί−
σια επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, καλύπτει
τουλάχιστον το 5% του συνόλου των γεωργών που υπο−
βάλλουν ενιαία αίτηση. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνο−
νται σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότη−
τας για την ειδική στήριξη στον τομέα του αιγοπρόβειου
κρέατος και σε ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης
σύμφωνα με το άρθρο 16 της 262345/22−03−2010 ΚΥΑ και
διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1122/09.
Οι εκμεταλλεύσεις των γεωργών που υποβάλλονται σε
επιτόπιους ελέγχους, επιλέγονται με βάση τα οριζόμενα
στον καν. (ΕΚ)1122/2009. Εάν οι επιτόπιοι έλεγχοι απο−
καλύψουν σημαντικές παρατυπίες ή υπάρξουν καταγγε−
λίες για παρατυπίες αυξάνεται ανάλογα ο αριθμός των
επιτόπιων ελέγχων. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσ−
σεται πρακτικό ελέγχου, το οποίο συμπληρώνεται και
υπογράφεται από τους ελεγκτές και από τον γεωργό.
Αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου παραδίδεται στο γε−
ωργό σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπίας ή άλλης
διαφωνίας, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 6
Ενστάσεις

1. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα
οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι γεωργοί μαζί με τις
αιτήσεις τους, καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
περί ενιαίας αίτησης σχετικές διατάξεις.
2. Οι αιτούντες τη συμπληρωματική πρόσθετη ενί−
σχυση για τα αιγοπρόβατα που ανήκουν σε αυτόχθονη
φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό
βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού, με την αίτηση
συνυποβάλλουν απόσπασμα του γενεαλογικού βιβλίου
του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, για
όλα τα ζώα για τα οποία αιτείται ενίσχυση.
Κατ’ εξαίρεση για το έτος ενίσχυσης 2010 το απόσπα−
σμα του γενεαλογικού βιβλίου μπορεί να κατατεθεί και
μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης, όμως σε κάθε
περίπτωση πριν την έναρξη των ελέγχων.
3. Στην περίπτωση γεωργών των οποίων η έδρα εκμε−
τάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών
περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά
τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας
απαιτείται συμπληρωματικά:
− Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαί−
ωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού
(Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση
(υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση) Άδεια μετα−
κίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρ−
μόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό
Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται
εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση των
90 τουλάχιστον ημερών παραμονής).

Ο γεωργός δύναται να υποβάλει ένσταση για τα απο−
τελέσματα των επιτοπίων ελέγχων, εντός δέκα εργάσι−
μων ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων
του ελέγχου.
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους κατόχους γεωργι−
κών εκμεταλλεύσεων εγγράφως στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Αρμόδια υπηρεσία για τους ελέγχους και την εξέταση
των ενστάσεων καθώς και τον καθορισμό των σχετικών
υποδειγμάτων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της υπ’ αρ.
262345/22−03−2010 ΚΥΑ.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 5
Έλεγχοι
Οι έλεγχοι για την ειδική στήριξη του τομέα αιγοπρό−
βειου κρέατος και συγκεκριμένα τα μέτρα του άρθρου 8
της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ, διενεργούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1122/09 και τις
διατάξεις της παρούσας.
Οι έλεγχοι είναι διοικητικοί και επιτόπιοι. Οι διοικητι−
κοί έλεγχοι διεξάγονται στο 100% των συμμετεχόντων
γεωργών και συμπεριλαμβάνουν μηχανογραφικούς και

Άρθρο 7
Αποτελέσματα των Ελέγχων – Κυρώσεις
1. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο γεωργός παρουσίασε ψευ−
δή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης
της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερο−
λογιακού έτους.
2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τα ζώα τα
οποία δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και
οφείλονται στο γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που
προβλέπονται στον Καν (ΕΚ) 1122/09.
3. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προβλε−
πόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Για την επιβολή των κυρώσεων, και την εφαρμογή του
Καν (ΕΚ) 1122 άρθρο 69, αρμόδια υπηρεσία ορίζεται ο
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 8
Ανωτέρα βία
Αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας και εξαιρετι−
κών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 75 του
Καν. (ΕΟΚ) 1122/2009 κοινοποιούνται εγγράφως εντός
10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο κάτοχος
της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει μαζί
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις περιφερειακές
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 9
Ύψος της Ενίσχυσης
Το ύψος ενίσχυσης για κάθε περίπτωση επιλέξιμου
ζώου, καθορίζεται από την Υπουργό Αγροτικής Ανά−
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πτυξης & Τροφίμων μετά από εισήγηση της Δ/νσης
Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Προς τούτο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
γνωστοποιεί στην Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ
τον συνολικό αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.
Άρθρο 10
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
Εξουσιοδοτείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκυκλίους του να
καθορίσει τα αναγκαία έντυπα και άλλα απαραίτητα
μέτρα εφαρμογής της παρούσας.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1−1−
2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθ. 267050
(3)
Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’
αριθμ. 262345/220−03−2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπληρω−
ματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στή−
ριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονι−
σμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον τομέα βοεί−
ου και μοσχαρίσιου κρέατος.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του νόμου 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την Εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3, του νόμου 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου
6, παρ. 1 του νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄ 70) και το
άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 1892/
1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα.
γ) Του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 «Ρύθμιση θεμά−
των αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων των αποκατα−
σταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).
ε) του άρθρου 94 του ν. 2127/93 (Α΄ 48) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2332/95 (Α΄ 181), το άρθρο

30 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) και το άρθρο 15 του νόμου
3399/2005 (Α΄ 255) περί ίδρυσης του ΕΛΟΓ και όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το τρίτο μέρος
του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄198).
στ) Του άρθρου 18 του Νόμου 3399/2005 (Α΄ 255) με το
οποίο κυρώθηκε η αριθ. 324032/24−12−2004 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Για την
εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφω−
σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (ΒΊ921) και
ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και
την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την
έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003
(τίτλοι Ι & III) και 795/2004, όπως ισχύουν».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 73/2009 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ.
378/2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 (L 30)» (L 30 της 19−1−2009).
β) 1120/2009 της Επιτροπής, «Για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί−
σχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του Κανονισμού
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για
τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι−
τικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς» (L 316 της 2−12−2009).
γ) 1122/2009 της Επιτροπής, «Σχετικά με τη θέσπιση λε−
πτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμέ−
νο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λε−
πτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή
συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης
που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα» (Γ 316
της 2−12−2009).
δ) 911/2004 της Επιτροπής, «Για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ενώτια, τα
διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων» (L 163 της
30−4−2004) όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος ανα−
γνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επι−
σήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με
βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση
του Κανονισμού 820/97 του Συμβουλίου» (L 204 της 11−
8−2000) όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την Οδηγία (ΕΟΚ) 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
29ης Ιανουαρίου 1985, «για την τροποποίηση της οδη−
γίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των
μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της
οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα)» (L 056 της 25−2−1985),
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
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4. Την αριθ. 394555/23−10−2000 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
χώρας (Β΄ 1324), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Την αριθ. 267623/28−8−2007 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για «τον καθορισμό πλαισίου επίβλεψης
ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων
ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τη−
ρούμενο από τον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.» (Β΄ 1723).
6. Την αριθ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ «Συμπληρωματι−
κά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε
εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009
της Επιτροπής» και ιδίως το άρθρο 18.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της αρ.
262345/22−03−2010 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ−
μογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του
άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμ−
βουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής»
και ειδικότερα:
− Του μέτρου 3 «Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων
που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιο−
χών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για
τις μοσχίδες αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο
68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του
Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009
της Επιτροπής»,
− Του μέτρου 4 «Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων
που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιο−
χών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για
τις θηλάζουσες αγελάδες, σύμφωνα με το άρθρο»68,
παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμ−
βουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της
Επιτροπής».
Άρθρο 2
Λεπτομέρειες εφαρμογής άρθρου 6
της αρ. 262345/22−3−2010 ΚΥΑ
Σχετικά με το μέτρο 3: Αντιστάθμιση ειδικών μειο−
νεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονε−
κτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου
κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής, σύμφωνα
με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού
73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονι−
σμού 1120/2009 της Επιτροπής επιπλέον των οριζόμενων
στο άρθρο 6 της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ ισχύουν
και τα εξής:
2.1 Δήλωση συμμετοχής του γεωργού
Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι
οποίοι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του
άρθρου 6 της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ όπως ισχύει
κάθε φορά, δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθε−
στώς στο έντυπο της ενιαίας αίτησης, ανεξάρτητα εάν
είναι δικαιούχοι ή όχι της ενιαίας ενίσχυσης. Η εν λόγω
δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση, στο έντυπο
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της ενιαίας αίτησης. Για τη δήλωση συμμετοχής ισχύ−
ουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την
ενιαία αίτηση που απαιτούνται για τη διαπίστωση της
επιλεξιμότητας. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού
συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα
στην παρούσα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις
καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
2.2 Όροι επιλεξιμότητας για την πρόσθετη ενίσχυση
μοσγίδων κρεοπαραγωγής−Δικαιολογητικά
Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν
και τους παρακάτω όρους:
2.2.1 Να έχουν κλείσει τους 16 μήνες ζωής κατά τη δι−
άρκεια του έτους ενίσχυσης, να μην έχουν υπερρεί τους
24 μήνες στις 31 Δεκεμβρίου του έτους ενίσχυσης και
να εξακολουθούν να παραμένουν στην εκμετάλλευση
κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Οι όροι αυτοί διαπιστώνονται
από την ηλεκτρονική βάση των βοοειδών.
2.2.2 Να ανήκουν σε εκτροφή κρεοπαραγωγικής κα−
τεύθυνσης. Εκτροφή βοοειδών κρεοπαραγωγικής κα−
τεύθυνσης, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρείται η
εκτροφή η οποία δεν διαθέτει ατομική ποσότητα ανα−
φοράς γάλακτος (ποσόστωση γάλακτος), πράγμα που
διαπιστώνεται από τα αρχεία του ΕΛΟΓΑΚ.
2.2.3 Να ανήκουν σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή
και αυτό να διαπιστώνεται από βεβαίωση του αρμόδιου
Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (υπόδειγμα 1) ή με
υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών της ίδιας
της μοσχίδας ή και των δύο γονέων της μοσχίδας ή να
διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων
των βοοειδών, ή να είναι προϊόν 1ης διασταύρωσης με
καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή. Στην περίπτωση αυτή,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση
για τουλάχιστον έναν από τους γονείς. Στην περίπτωση
τεχνητής σπερματέγχυσης υποβάλλεται αποδεικτικό
σπερματέγχυσης με σπέρμα ταύρου καθαρής κρεο−
παραγωγικής φυλής. Το αποδεικτικό σπερματέγχυσης
πρέπει να συσχετίζεται με τη γέννηση και την ηλικία
της συγκεκριμένης μοσχίδας.
Επίσης στο πλαίσιο της παρούσας η ενίσχυση μπορεί
να χορηγηθεί και για τις μοσχίδες που είναι απόγονοι
ταύρων που εισήχθηκαν μέχρι την έκδοση της παρού−
σας και στα διαβατήρια τους αναγράφουν ότι είναι συ−
γκεκριμένης κρεοπαραγωγικής φυλής. Στην περίπτωση
αυτή υποβάλλεται φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του
διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι οι κύριες καθαρές κρεοπα−
ραγωγικές φυλές που εκτρέφονται στη χώρα μας είναι
η Λιμουζέν, η Σαρολέ και η Μπλοντ ντ’ Ακιταίν.
2.2.4 Οι επιλέξιμες μοσχίδες δεν μπορούν να υπερ−
βαίνουν το 40% του συνολικού αριθμού των γεννήσεων
του έτους ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση για τις πρώτες 20
γεννήσεις, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 50%. Δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία περίπτωση
δίδυμες γεννήσεις.
2.2.5 Στην περίπτωση γεωργών των οποίων η έδρα
εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονε−
κτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τις μο−
σχίδες αναπαραγωγής τους στις ορεινές ή μειονεκτικές
περιοχές της χώρας απαιτείται συμπληρωματικά:
− Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαί−
ωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού
(Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση
(υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).
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− Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαί−
ωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού
(Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υπο−
βάλλεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη συμπλή−
ρωση των 90 τουλάχιστον ημερών παραμονής).
2.2.6 Αποκλείονται της εν λόγω πρόσθετης ενίσχυ−
σης:
−οι παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο του μέ−
τρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,
−οι μοσχίδες γαλακτοπαραγωγικών φυλών καθώς και
οι μοσχίδες που έχουν γεννηθεί σε μονάδες γαλακτο−
παραγωγικής κατεύθυνσης.
2.3 Όροι επιλεξιμότητας για την συμπληρωματική ενί−
σχυση−μοσχίδων−Δικαιολογητικά
2.3.1 Οι μοσχίδες πρέπει να είναι επιλέξιμες για την
πρόσθετη ενίσχυση.
2.3.2 Οι μοσχίδες πρέπει να είναι καθαρής κρεοπαρα−
γωγικής φυλής και να είναι εγγεγραμμένες στο ελλη−
νικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα
αυτού στις 31 Δεκεμβρίου του έτους ενίσχυσης. Για τα
συγκεκριμένα ζώα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του
αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (υπόδειγ−
μα 1) ή γενεαλογικό πιστοποιητικό.
Άρθρο 3
Λεπτομέρειες εφαρμογής άρθρου 7
της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ
Σχετικά με το μέτρο 4: Αντιστάθμιση ειδικών μειο−
νεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειο−
νεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρί−
σιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες, σύμφωνα
με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού
73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονι−
σμού 1120/2009 της Επιτροπής, επιπλέον των οριζόμενων
στο άρθρο 7 της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ ισχύουν
και τα εξής:
3.1 Δήλωση συμμετοχής του γεωργού
Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων
οι οποίοι διατηρούν άνω των 5 θηλαζουσών αγελάδων
και επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του
άρθρου 7 της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ όπως ισχύει
κάθε φορά, δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθε−
στώς στο έντυπο της ενιαίας αίτησης, ανεξάρτητα εάν
είναι δικαιούχοι ή όχι της ενιαίας ενίσχυσης. Για την εν
λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα διαλαμβανόμενα
στην παράγραφο 2.1 της παρούσας.
3.2 Όροι επιλεξιμότητας για την πρόσθετη ενίσχυση
θηλαζουσών αγελάδων
Για να είναι επιλέξιμες οι αγελάδες ως θηλάζουσες
θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
3.2.1 Να έχουν γεννήσει τουλάχιστον μία φορά. Δια−
πιστώνεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των
βοοειδών.
3.2.2 Να ανήκουν σε εκτροφή βοοειδών κρεοπαραγωγι−
κής κατεύθυνσης. Εκτροφή βοοειδών κρεοπαραγωγικής
κατεύθυνσης, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρεί−
ται η εκτροφή η οποία δεν διαθέτει ατομική ποσότητα
αναφοράς γάλακτος (ποσόστωση γάλακτος) το έτος
ενίσχυσης για την συγκεκριμένη εκτροφή βάσει των αρ−
χείων του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛΟΓΑΚ).
3.2.3 Να μην έχουν δηλωθεί το ίδιο έτος και ως
μοσχίδες στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας.

3.2.4 Να βρίσκονται στην εκμετάλλευση κατά τον επι−
τόπιο έλεγχο.
3.2.5 Στην περίπτωση γεωργών των οποίων η έδρα
εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονε−
κτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τις αγε−
λάδες τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της
χώρας απαιτείται συμπληρωματικά:
− Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαί−
ωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού
(Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση
(υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).
− Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαί−
ωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού
(Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υπο−
βάλλεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη συμπλή−
ρωση των 90 τουλάχιστον ημερών παραμονής).
3.3 Όροι επιλεξιμότητας για την συμπληρωματική ενί−
σχυση θηλαζουσών αγελάδων.
3.3.1 Οι αγελάδες πρέπει να είναι επιλέξιμες για την
πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.
3.3.2 Επιπλέον να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής
φυλής και να είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενε−
αλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις
31 Δεκεμβρίου του έτους ενίσχυσης. Για τα συγκεκρι−
μένα ζώα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του αρμόδιου
Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (υπόδειγμα 1) ή
γενεαλογικό πιστοποιητικό.
3.3.3 Αποκλείονται της εν λόγω συμπληρωματικής ενί−
σχυσης παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο του
μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Άρθρο 4
Υποβολή δικαιολογητικών
Όλα τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολο−
γητικά−αποδεικτικά υποβάλλονται από το γεωργό στην
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ή Γραφείο του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ 1−31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, του έτους
ενίσχυσης. Εξαίρεση αποτελούν οι άδειες μετακίνησης
οι οποίες υποβάλλονται στις ημερομηνίες που τίθενται
στις παραγράφους 2.2.5 & 3.2.5.
Άρθρο 5
Έλεγχοι
Οι έλεγχοι για την ειδική στήριξη του τομέα βοείου−
μοσχαρίσιου και συγκεκριμένα τα μέτρα των άρθρων
6 και 7 της αρ. 262345/22−03−2010 ΚΥΑ, διενεργούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1122/09
και τις διατάξεις της παρούσας.
5.1 Διοικητικοί έλεγχοι
Οι διοικητικοί έλεγχοι γίνονται στο 100% των αιτή−
σεων και αφορούν την εξακρίβωση της αλήθειας των
δηλωθέντων και των λοιπών στοιχείων του γεωργού
και την επιλεξιμότητα των ζώων. Για τη διενέργεια των
διοικητικών ελέγχων χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του
ΕΛΟΓΑΚ και της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των
βοοειδών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει στοι−
χεία και άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών σχετικά με την
επιλεξιμότητα των ζώων υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία αυτά είναι αξιόπιστα.
Οι διοικητικοί έλεγχοι συμπεριλαμβάνουν μηχανογρα−
φικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους. Σε συνέχεια του
διοικητικού ελέγχου συντάσσεται πρακτικό ελέγχου.
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5.2 Επιτόπιοι έλεγχοι
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επα−
λήθευσης των όρων επιλεξιμότητας για την ειδική στή−
ριξη στον τομέα του βοείου κρέατος και σε ελέγχους
πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 της
262345/22−03−2010 ΚΥΑ και διεξάγονται σε αντιπροσω−
πευτικό, κατά περίπτωση, δείγμα επί του συνόλου των
αιτήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1122/09.
Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που
διεξάγονται ετησίως στα πλαίσια επαλήθευσης των
όρων επιλεξιμότητας, καλύπτει τουλάχιστον το 30%
του συνόλου των γεωργών που δηλώνουν συμμετο−
χή στο έντυπο της ενιαίας αίτησης. Σε ότι αφορά τις
συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις το εν λόγω ποσοστό
επιτόπιων ελέγχων καλύπτει το 100%. Οι εκμεταλλεύ−
σεις των γεωργών που υποβάλλονται σε επιτόπιους
ελέγχους, επιλέγονται με βάση τα οριζόμενα στον καν.
(ΕΚ) 1122/2009. Εάν οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν
σημαντικές παρατυπίες ή υπάρξουν καταγγελίες για πα−
ρατυπίες αυξάνεται ανάλογα ο αριθμός των επιτόπιων
ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, καθώς και
το ποοοστό των γεωργών που θα υποβληθούν σε επι−
τόπιο έλεγχο το επόμενο έτος. Σε ειδικές περιπτώσεις
(π.χ. καταγγελίες, παρατυπίες κ.λ.π.) που επιβάλλεται η
διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, δύναται να διεξαχθούν
έλεγχοι επιπλέον του μηχανογραφικού δείγματος οι
οποίοι μπορεί να φθάσουν στο 100%.
Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται πρακτικό ελέγ−
χου το οποίο υπογράφεται από τους ελεγκτές. Στον
γεωργό παρέχεται η δυνατότητα να υπογράψει το πρα−
κτικό ελέγχου, για να βεβαιώσει την παρουσία του στον
έλεγχο και να προσθέσει παρατηρήσεις. Σε περίπτωση
που διαπιστώνονται παρατυπίες ή υπάρχει διαφωνία
ως προς τα αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου, ο
γεωργός λαμβάνει αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου.
5.3 Οι φορείς και η διαδικασία των ελέγχων και οι
λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τους ελέγχους καθώς
και τα σχετικά υποδείγματα καθορίζονται από τον ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ.
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Άρθρο 7
Ανωτέρα βία
Αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας και εξαιρετι−
κών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 75 του
Καν. (ΕΟΚ) 1122/2009 κοινοποιούνται εγγράφως εντός
10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο κάτοχος
της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει μαζί
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις περιφερειακές
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
8.1 Εφόσον αποδειχθεί ότι ο γεωργός παρουσίασε
ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορή−
γησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
ημερολογιακού έτους.
8.2 Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τα ζώα τα
οποία δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και
οφείλονται στο γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που
προβλέπονται στον Καν (ΕΚ) 1122/09.
8.3 Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
8.4 Αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή των κυρώσεων
και την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν (ΕΚ) 1122/09
ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 9
Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος ενίσχυσης ανά μοσχίδα κρεοπαραγωγής
και θηλάζουσα αγελάδα καθορίζεται από την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μετά από εισήγη−
ση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Προς τοντο
ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί στην παραπάνω Δ/νση τον
αριθμό των επιλέξιμων κατά περίπτωση μοσχίδων και
αγελάδων.
Άρθρο 10
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 6
Ενστάσεις

Εξουσιοδοτείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκυκλίους του να
καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.

6.1. Ο γεωργός δύναται να υποβάλει ένσταση για τα
αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση των αποτε−
λεσμάτων του ελέγχου.
6.2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους κατόχους
γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγράφως στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.
Π.Ε.
6.3. Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να ανα−
φέρει αναλυτικά τις διαφωνίες του, καθώς και να προ−
σκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον σχετικό στοιχείο για
την τεκμηρίωσή τους.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1−1−
2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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