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Αθήνα, 18/04/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 238/86085

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της
υπ’ αριθμ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2212/τ. Β/2017)
με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της 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».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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 ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/Τ.Α’/15-9-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων»,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4384/2016 (Α/78), «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής
οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», που τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 62 του
Νόμου 4235/2014 (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,
δ) 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),
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ε) του Ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης και του Ν. 4270/2014 «Περί Αρχών
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του Ν.1338/83 “ Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου’’(Α΄34) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν 1440/84 “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.1892/90(Α΄101),
ζ) της υπ’ αριθμ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2212/τ. Β/2017) με θέμα
«Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της 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»,
η) της υπ΄αριθμ. 4302/60411/24-05-2016 (ΦΕΚ 268/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2016) Απόφασης, με την οποία
ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Υπ.Α.Α.&Τ. ο Νικόλαος Αντώνογλου του Γεωργίου,
θ) το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
ι) της υπ΄αριθμ. 2429/119958/6-09-2018 (ΦΕΚ Β 3901/7-9-2018) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) (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 Συμβουλίου»,
β) (ΕΕ) αριθ. 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,
γ) (ΕΕ) αριθ. 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,
δ) (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 γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής,
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3. Το με αριθμ. πρωτ. 34308/16-4-2019 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αναφέρεται ο αριθμός των
επιλέξιμων ζώων προς πληρωμή για το έτος 2018.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό
ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
2212/τ. Β/2017), με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της 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», όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
Ισχύς - Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2018.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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