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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αθήνα,  15/6/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                        Αριθμ. Πρωτ.:1639/65123  
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
     & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 
    ΤΜΗΜΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
     & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
    ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 

τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα 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 από το έτος 
2017 και εφεξής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/11-2-2014 (Α΄32) «Διοικητικά 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 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200) «Σύσταση Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 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). 
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 
 
2. Τους Κανονισμούς όπως ισχύουν: 
α) (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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, 
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(ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 
485/2008 του Συμβουλίου».  
β) (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «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 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου». 
γ) (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση 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 και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού». 
δ) (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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». 
ε) (ΕΕ) 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 γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής». 
στ) (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 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 Συμβουλίου «για 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 (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου». 
η) 911/2004 της Επιτροπής «για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων». 
 
3. Την με αριθμ. Υ200/21-11-2016 (ΦΕΚ Β 3755/21-11-2016) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη. 
 
4. Το άρθρο 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 Κανονισμού(ΕΚ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
 
5. Την με αριθμ. 1791/74062/02.07.2015 Υπουργική Απόφαση για την «Εφαρμογή 
του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους 
κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1468, τ. Β΄). 
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6. Την από 1.8.2016 κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας ΚΑΠ, μέσω 
ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 67 παρ. 1 του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής. 
 
7. Την με αριθ. πρωτ. 184868/15-12-2016 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός-Πεδίο & Έτος Εφαρμογής 

 
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής 

χορήγησης της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης (θα αναφέρεται στο εξής 
ως «συνδεδεμένη ενίσχυση») στον τομέα του βόειου κρέατος, βάσει 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, τομέα που αντιμετωπίζει δυσκολίες και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
λόγους. 

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 2017. 

 
Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης 
 

1. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 36.336.635€, για το 
έτος 2018 στα 35.945.420 € και για τα έτη 2019 και 2020 ανέρχεται στα 
35.558.453 € αντίστοιχα.  

2. Η χρηματοδότηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης προέρχεται 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 εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους 
δικαιούχους. 

 
Άρθρο 3 

Δικαιούχοι – Όροι Επιλεξιμότητας 
 

Α. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι 
οποίοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: 
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1.   Είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013.  
2. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως  
παραγωγικής κατεύθυνσης.  
3.   Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή 
τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής 
κατεύθυνσης, ηλικίας  από 18 μηνών έως και 12 ετών κατά τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους ενίσχυσης. 
Β.  Επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα θηλυκά βοοειδή 
από την ηλικία των 18 μηνών έως και 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν 
γεννήσει μέσα στο ημερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως 
και τις 31/12), και τα νεογέννητα μοσχάρια να έχουν καταγραφεί και σημανθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο  2 του άρθρου 5 της παρούσης. Σε περίπτωση 
θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν τη σήμανσή του το θηλυκό βοοειδές δεν 
θεωρείται επιλέξιμο. 
Γ. Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα 
βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο σύνολο των 
προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων 
ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς 
πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, 
σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση 
να είναι νόμιμη. 
Δ. Με βάση το άρθρο 54 του Καν.(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής 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 μπορούν να 
λάβουν ταυτόχρονα με τη συνδεδεμένη ενίσχυση της παρούσας απόφασης, άλλη 
ενωσιακή ή κρατική ενίσχυση 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 ενίσχυσης στους δικαιούχους 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση. 
2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 
639/2014, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων 
& Συστημάτων Εκτροφής Ζώων (εφεξής ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ). Για το σκοπό αυτό ο 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (εφεξής Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στη ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ και 
κοινοποιεί στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Δ.Σ. & Π.Π. το συνολικό αριθμό 
επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων. 
 
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις Γεωργών 
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Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι 
δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται: 
1. Να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – 
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε έτους, ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι της 
βασικής ενίσχυσης. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της 
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται η επιθυμία του βοοτρόφου να 
λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων 
δήλωση των επιλέξιμων ζώων, από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρ. 21 του 
Καν. 809/2014. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις 
σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των 
προθεσμιών υποβολής της. Με τη 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. Επίσης κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, ο δικαιούχος δηλώνει ότι τα στοιχεία αυτής είναι ορθά και πλήρη ή 
συμπληρώνει τα ελλείποντα ή διορθώνει τα εσφαλμένα. 
2. Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, 
όπως προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και στον Καν.(ΕΕ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής και στην εθνική 
νομοθεσία. 
3. Να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 τη συνδεδεμένη ενίσχυση καλύπτουν τους σχετικούς όρους που 
προβλέπονται στον Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και στον Τίτλο III του Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, τόσο όσον 
αφορά στους διοικητικούς , όσο και στους επιτόπιους ελέγχους. Οι λεπτομέρειες 
διεξαγωγής των ελέγχων καθορίζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
3. Διοικητικοί έλεγχοι: Διασταυρούμενοι μηχανογραφικοί έλεγχοι 
πραγματοποιούνται σε κάθε πληρωμή, σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των 
βοοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς της παρούσης και αφορούν 
στην εξακρίβωση της αλήθειας των δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων, της 
επιλεξιμότητας των βοοειδών, και στην περίπτωση που απομακρύνονται από την 
εκμετάλλευση, της νόμιμης απομάκρυνσής τους. Για τη διενέργεια των 
διασταυρούμενων μηχανογραφικών ελέγχων χρησιμοποιούνται τα στοιχεία  του 
Ο.Π.Σ.Κ. Σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Κανονισμού 809/2014, 
η άντληση των στοιχείων από το Ο.Π.Σ.Κ. θα πραγματοποιείται από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο έτος ενίσχυσης. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
μπορεί να χρησιμοποιήσει και στοιχεία άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών ή σχετικών 
εγγράφων και δικαιολογητικών που αφορούν στις βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για 
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την πραγματοποίηση οπτικών διοικητικών ελέγχων εφόσον αυτοί κρίνονται 
απαραίτητοι.  
4. Επιτόπιοι έλεγχοι: Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται ετησίως σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλουν αίτηση για το 
καθεστώς. Σημειώνεται ότι εφόσον δεν υπάρχει περίοδος υποχρεωτικής 
διατήρησης, κατά τον επιτόπιο έλεγχο ελέγχονται όλα τα δυνητικά επιλέξιμα ζώα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Καν (ΕΕ) 809/2014. 
 

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 σε αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται  
στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή  
του πρακτικού ελέγχου από τον ελεγχόμενο. 
2. Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα λοιπών ελέγχων υποβάλλονται 
στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία πληρωμής του ελεγχόμενου. 
 

Άρθρο 8 
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

 
1. Γεωργός που αποδεικνύεται ότι παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από 
το καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
ημερολογιακού έτους.  
2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των  επιλέξιμων και των επιλέξιμων προς 
πληρωμή βοοειδών ή μη συμμόρφωση 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. Γεωργός που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (Κεφάλαιο ΙΙ Καν (ΕΕ) 1306/2013).  
4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους 
δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις 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 δε 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 
 

Σε περίπτωση που ο γεωργός αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις, όπως 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσης, λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
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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. 
 

Άρθρο 10 
Μεταβατικές  διατάξεις 

 
Η υπ’ αριθμ. 615/52353/12-05-2015(ΦΕΚ Β΄833/2015) Υπουργική Απόφαση 
καταργείται από το έτος ενίσχυσης 2017. 
 

 Άρθρο 11 
Ισχύς-Δημοσίευση 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το έτος ενίσχυσης 2017.  
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
 
 
       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                            ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
      & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                   & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     
 
 
 
    Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                                                  Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦ944653ΠΓ-0Φ4


		2017-07-03T12:38:46+0300
	Athens




