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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 262345
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδι−

κής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του 
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – 

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 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 ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

ε) 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) 1782/2003 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαί−
σιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» 
(L 270 της 29−9−2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα.

ε) 1698/2005 του Συμβουλίου, «Για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» (L 277 της 21−10−2005).

στ) 1974/2006 Κανονισμό της Επιτροπής, «Για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» (L 368 της 23−12−2006).

ζ) 1290/2005 Κανονισμό του Συμβουλίου, «Για τη χρη−
ματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» (L 209 
της 11−8−2005).

η) 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.

θ) 1760/2000 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, «σχετικά με τη θέσπιση συστήμα−
τος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και 
την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων 
με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργη−
ση του Κανονισμού 820/97 του Συμβουλίου» (L 204 της
11−8−2000) όπως ισχύει κάθε φορά.

ι) 510/2006, «Για την προστασία των γεωγραφικών εν−
δείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων» (L 93 της 31−3−2006).

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 
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. 14576/1−3−2010 εισήγηση του Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

7. Τις αριθ. 3047/30−7−2009 και 101419/19−1−2010 επι−
στολές του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εθνικές επιλογές και οι σχετικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του 
άρθρου 68 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι αναγκαίες 
συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των μέ−
τρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, και του Κανονισμού (ΕΚ) 
1120/2009 της Επιτροπής, για τη χορήγηση ειδικής στή−
ριξης στους παρακάτω τομείς παραγωγής με σκοπό:

α) Την αναβάθμιση της ποιότητας της γεωργικής πα−
ραγωγής στους τομείς των ελαιοκομικών προϊόντων 
και του σκληρού σίτου.

β) Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βοοτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης 
και την αποτροπή της εγκατάλειψης της παραγωγής 
βόειου κρέατος καθώς και τη διατήρηση της εκτροφής 
αιγοπροβάτων με παράλληλη αξιοποίηση των βοσκοτό−
πων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας 
που έχουν καθορισθεί με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά, για την αντιστάθμιση των ειδι−
κών μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών.

γ) Την αποφυγή της εγκατάλειψης της γης από τους 
γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της 
χώρας που έχουν καθορισθεί με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και όπου εφαρμόζεται το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος για την 
περίοδο 2007 – 2013.

Άρθρο 2
Μέτρα ειδικής στήριξης

1. Τα μέτρα ειδικής στήριξης που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου είναι 
τα παρακάτω:

Μέτρο 1: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του 
τομέα ελαιολάδου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 πε−
ρίπτωση α υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του 
Συμβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 
της Επιτροπής,

Μέτρο 2: Βελτίωση της ποιότητας του τομέα σκληρού 
σίτου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση α 
υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβου−
λίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 της 
Επιτροπής,

Μέτρο 3: Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που 
θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών 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 Συμ−
βουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της 
Επιτροπής,

Μέτρο 4: Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που 
θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 
στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις 
θηλάζουσες αγελάδες, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 
1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβου−
λίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 της 
Επιτροπής,

Μέτρο 5: Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που 
θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 
στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος, σύμφωνα με το άρ−
θρο 68, παρ. 1 περίπτωση β του Κανονισμού 73/2009 του 
Συμβουλίου και το άρθρο 45 του Κανονισμού 1120/2009 
της Επιτροπής,

Μέτρο 6: Ειδική στήριξη γεωργών ορεινών και μειονε−
κτικών περιοχών με Προγράμματα Ανάπτυξης για την 
αποφυγή εγκατάλειψης της γης, σύμφωνα με το άρθρο 
68, παρ. 1 περίπτωση γ του Κανονισμού 73/2009 του 
Συμβουλίου και το άρθρο 46 του Κανονισμού 1120/2009 
της Επιτροπής.

2. Τα μέτρα ειδικής στήριξης του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται για τα έτη 2010, 2011 και 2012.
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Άρθρο 3
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης των 

μέτρων ειδικής στήριξης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του Μέτρου 1 
ανέρχεται στα 10 εκατ. €, και ο συνολικός ετήσιος προ−
ϋπολογισμός του Μέτρου 2 ανέρχεται στα 27,6 εκατ. € 
για τα έτη 2010 και στα 28 εκατ. € για το 2011 και 2012. 
Η χρηματοδότηση των Μέτρων 1 και 2 προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση β του 
Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου.

2. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του Μέτρου 
3 ανέρχεται στα 2,6 εκατ. €, του Μέτρου 4 ανέρχεται 
στα 11 εκατ. €, του Μέτρου 5 ανέρχεται στα 26,4 εκατ. €
και του Μέτρου 6 ανέρχεται στα 30 εκατ. €. Η χρημα−
τοδότηση των Μέτρων 3, 4, 5 και 6 προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση α του 
Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου, όπως αυτή καθο−
ρίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 1120/2009 
της Επιτροπής.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υπέρβαση 
των ανωτάτων ορίων των επί μέρους ετήσιων προϋ−
πολογισμών των μέτρων ειδικής στήριξης, με απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
εφαρμόζεται οριζόντια γραμμική μείωση του ύψους της 
τιμής της ανά μονάδα πρόσθετης ενίσχυσης ή/και της 
συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης ή/και της μο−
ναδιαίας αξίας των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης της 
παρούσης.

Άρθρο 4
Μέτρο 1 − Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών 

προϊόντων

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης ενί−
σχυσης στους δικαιούχους της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

2. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλι−
εργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευ−
όμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευό−
μενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), που τηρούν τους 
αναγκαίους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 
510/2006 του Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής 
για την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούν τις κάτωθι πρόσθετες ποιοτικές 
υποχρεώσεις:

α) των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμ−
φωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1. και AGRO 2.2. 
του AGROCERT ΟΠΕΓΕΠ, ή

β) των αρχών της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με 
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμοί 834/2007 
του Συμβουλίου και 889/2008 της Επιτροπής).

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρό−
σθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών 
κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρη−
ματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο 
έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. 
του μέτρου 132 ή/και της δράσης 1.1. του μέτρου 214 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης 
ανέρχεται στα 10 εκατ. €.

4. Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιο−
λάδου και επιτραπέζιων ελιών ανέρχεται στα 300€ ανά 

εκτάριο. Το ακριβές ύψος της ανά εκτάριο πρόσθετης 
ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών για κάθε 
έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον 
έλεγχο των αιτήσεων των γεωργών.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων του παρό−
ντος άρθρου λαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης 
του άρθρου 18 της παρούσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 5
Μέτρο 2 − Βελτίωση της ποιότητας σκληρού σίτου

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή πρόσθετης 
ενίσχυσης στους δικαιούχους της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

2. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου 
είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν 
σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το εθνικό 
καθεστώς ποιότητας του Συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης AGRO 2.1. και 2.2. και χρησιμοποιούν ως 
ελάχιστη ποσότητα σπόρων σποράς για το σκληρό σίτο 
τα 10 κιλά ανά στρέμμα για τα έτη 2011 και 2012.

3. Ειδικά για την καλλιεργητική περίοδο 2009/2010 
– έτος ενίσχυσης 2010, δικαιούχοι της πρόσθετης ενί−
σχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί, που καλλιερ−
γούν σκληρό σιτάρι υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση 
υπ’ αριθ. 225020/31−3−2003 (Β΄492) «Τεχνικός Κανονισμός 
Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς 
σπορά» με την οποία έγινε εναρμόνιση της κείμενης 
νομοθεσίας προς την Οδηγία 66/402/Ε.Ο.Κ. του Συμβου−
λίου και τις τροποποιήσεις αυτής. Ως πιστοποιημένοι 
σπόροι σποράς για την καλλιέργεια σκληρού σιταριού 
θεωρούνται οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες 
σπόρων σποράς σκληρού σιταριού και οι οποίες ορί−
ζονται στην ανωτέρω απόφαση:

Κατηγορία σπόρου
Χρώμα επίσημης 

ετικέτας 
πιστοποίησης

Σπόρος προβασικός Λευκή με ιώδη 
διαγώνιο γραμμή

Σπόρος βασικός Λευκή

Σπόρος πιστοποιημένος 
πρώτης αναπαραγωγής Μπλε

Σπόρος πιστοποιημένος 
δεύτερης αναπαραγωγής Κόκκινη

β) Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποι−
ημένων ποικιλιών.

γ) Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγε−
γραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και έχουν 
αξιολογηθεί ως προς τις παρακάτω τέσσερεις παρα−
μέτρους ποιότητας:

− περιεκτικότητα πρωτεΐνης
− ποιότητα γλουτένης
− δείκτης κίτρινου χρώματος και
− βάρος χιλίων κόκκων και έχουν κριθεί επιλέξιμες.
δ) Να χρησιμοποιούν σπόρους σποράς, που πληρούν 

τις απαιτήσεις των πιστοποιημένων σπόρων σποράς της 
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παρ. 3 περίπτωσης α του παρόντος άρθρου. Ως ελάχι−
στη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το 
σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 8 κιλά ανά στρέμμα.

Οι παραγωγοί σκληρού σιταριού, προκειμένου να 
τύχουν της προβλεπόμενης χορήγησης της πρόσθε−
της στρεμματικής ενίσχυσης πρέπει να προσκομίζουν 
στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διεύθυνση 
Γεωργίας−Αγροτικής Ανάπτυξης, μαζί με την αίτηση 
για την ενίσχυση, επίσημο αντίγραφο του τιμολογί−
ου της συναλλαγής (πρωτότυπο) και τις επίσημες 
ετικέτες πιστοποίησης, που αναφέρονται στην παρ. 
3 περίπτωσης α του παρόντος άρθρου και αντιστοι−
χούν στη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα πιστοποιημέ−
νου σπόρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
προσκομισθεί και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. 
Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν 
η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία του 
σπόρου. Σε περίπτωση απώλειας ή άλλης επίσημης 
χρήσης του πρωτότυπου τιμολογίου, ο παραγωγός 
πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο αυτού, από 
το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστο−
ποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο 
από τον εκδότη.

4. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρό−
σθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου κατά τα έτη 2010, 
2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για 
τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο 
πλαίσιο της δράσης 2.2. του μέτρου 132 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 της παρούσης.

5. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης 
ανέρχεται στα 27,6 εκατ. € για το 2010 και στα 28 εκατ. €
για το 2011 και 2012.

6. Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης σκλη−
ρού σίτου ανέρχεται στα 90€ ανά εκτάριο. Το ακριβές 
ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου για κάθε 
έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον 
έλεγχο των αιτήσεων.

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων του παρό−
ντος άρθρου λαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης 
του άρθρου 18 της παρούσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΑΠ Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων.

Άρθρο 6
Μέτρο 3 − Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων 

που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου 

κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης 
ενίσχυσης στους δικαιούχους της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ανά ζώο σε ετήσια βάση.

2. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων ανα−
παραγωγής είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν μοσχί−
δες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του 
έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή 
προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή 
κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλ−
λευση του γεωργού. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται 
μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που 
εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό και 

για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν 
το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ ’έτος, συνολικά 
ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων ανα−
παραγωγής καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη 
ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τις μοσχίδες 
αναπαραγωγής που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες 
στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο πα−
ράρτημα αυτού.

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης 
ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του 
Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικι−
σμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, 
όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά, ή

β) κατά παρέκκλιση είναι γεωργοί των οποίων η έδρα 
της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μει−
ονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τις 
μοσχίδες αναπαραγωγής τους στις ορεινές ή μειονε−
κτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με 
την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά 
και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του 
Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την τή−
ρηση των όρων του άρθρου 14 της παρούσης.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήρι−
ξης των μοσχίδων αναπαραγωγής ανέρχεται στα 2,6 
εκατ. €.

4. Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχί−
δων αναπαραγωγής ανέρχεται στα 100€ ανά ζώο και 
της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων 
αναπαραγωγής στα 80 € ανά ζώο. Το ακριβές ύψος κάθε 
πρόσθετης ενίσχυσης του παρόντος άρθρου για κάθε 
έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον 
έλεγχο των αιτήσεων.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων του παρό−
ντος άρθρου λαμβάνονται στο πλαίσιο της Απόφασης 
του άρθρου 18 της παρούσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωϊκής Παραγωγής και 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 7
Μέτρο 4 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων 

που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου 

κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης 
ενίσχυσης στους δικαιούχους της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ανά ζώο σε ετήσια βάση.

2. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών 
αγελάδων είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν άνω των 
5 ζώων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλ−
λευση. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά 
εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης 
ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του 
Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικι−
σμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, 
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όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά, ή

β) κατά παρέκκλιση είναι γεωργοί των οποίων η έδρα 
της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μει−
ονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τις 
θηλάζουσες αγελάδες τους στις ορεινές ή μειονεκτικές 
περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδη−
γία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και σύμ−
φωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου.

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών 
αγελάδων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη 
ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση για τις θηλάζουσες 
αγελάδες που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο 
ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρ−
τημα αυτού.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την τή−
ρηση των όρων του άρθρου 14 της παρούσης.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης 
των θηλαζουσών αγελάδων ανέρχεται στα 11 εκατ. €.

4. Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης θηλα−
ζουσών αγελάδων ανέρχεται στα 100€ ανά ζώο και της 
συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών 
αγελάδων στα 80€ ανά ζώο. Το ακριβές ύψος κάθε 
πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων για κάθε 
έτος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και 
τον έλεγχο των αιτήσεων.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων του παρό−
ντος άρθρου λαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης 
του άρθρου 18 της παρούσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωϊκής Παραγωγής και 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 8
Μέτρο 5 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων 

που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης 
ενίσχυσης στους δικαιούχους της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ανά ζώο σε ετήσια βάση.

2. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων 
είναι οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν τουλάχιστον 50 
ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω 
των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της 
χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Η εν λόγω 
ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση.

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης 
ορίζονται αυτοί των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης 
βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού 
διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών 
περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδη−
γία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων 
καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά 
ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρό−
σθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμ−
μένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο 
παράρτημα αυτού.

Πέραν των δύο ανωτέρω ενισχύσεων του παρόντος 
άρθρου, χορηγείται και πρόσθετη ενίσχυση μετακινού−
μενων αιγοπροβάτων ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τους 
αιγοπροβατοτρόφους των οποίων η έδρα της εκμετάλ−
λευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών 
περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά 
τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, 
όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά και σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονι−
σμού 73/2009 του Συμβουλίου.

Δεν είναι δικαιούχοι πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπρο−
βάτων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί 
συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το 
ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του μέτρου 214, δρά−
ση 3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 
– 2013, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης. Σε κάθε 
περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση των 
όρων του άρθρου 14 της παρούσης.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης 
ανέρχεται στα 26,4 εκατ. €.

4. Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης αιγο−
προβάτων ανέρχεται στα 3€ ανά ζώο, της συμπληρω−
ματικής πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στα 2€ 
ανά ζώο και της πρόσθετης ενίσχυσης μετακινούμενων 
αιγοπροβάτων στα 4€ ανά ζώο. Το ακριβές ύψος κάθε 
πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων για κάθε έτος κα−
θορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον έλεγχο 
των αιτήσεων.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων του παρό−
ντος άρθρου λαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης 
του άρθρου 18 της παρούσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωϊκής Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 9
Μέτρο 6 – Χορήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης 

του άρθρου 68 σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
με Προγράμματα Ανάπτυξης

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό μορφή νέων δικαιωμά−
των ενίσχυσης του άρθρου 68 του Κανονισμού 73/2009 
του Συμβουλίου που χορηγούνται στους δικαιούχους 
του μέτρου ανά επιλέξιμο εκτάριο γης και τα οποία για 
τις ανάγκες της παρούσης ονομάζονται νέα δικαιώματα 
ενίσχυσης.

2. Δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι 
οι γεωργοί όλων των τομέων παραγωγής όπου εφαρ−
μόζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελ−
λάδος για την περίοδο 2007 − 2013, και οι οποίοι δεν 
διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για το σύνολο της 
επιλέξιμης γης τους.

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης 
ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του 
Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικι−
σμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, 
όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά, ή η έδρα της εκμετάλλευσης 
βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 
της χώρας, αλλά έχουν την ιδιότητα του μετακινούμε−
νου κτηνοτρόφου στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές 
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της χώρας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 
του Συμβουλίου, και 

β) κατέχουν μεγαλύτερη επιλέξιμη γη από το σύνολο 
των δικαιωμάτων που ήδη διαθέτουν.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της ειδικής στή−
ριξης του Μέτρου 6 ανέρχεται στο ποσό των 30 εκατ. €.
Το ποσό αυτό χρηματοδοτεί τα νέα δικαιώματα ενίσχυ−
σης, τα οποία θα κατανεμηθούν το 2010 και θα ενεργο−
ποιούνται κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012. Σε περίπτωση 
όπου το συνολικό ποσό αναφοράς των κατανεμηθέντων 
κατά το 2010 νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν καλύπτει 
τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του Μέτρου, κατα−
νέμονται συμπληρωματικά νέα δικαιώματα ενίσχυσης με 
την ίδια διαδικασία του παρόντος άρθρου κατά το 2011, 
τα οποία θα ενεργοποιούνται κατά τα έτη 2011 και 2012.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων του παρό−
ντος άρθρου λαμβάνονται στο πλαίσιο της Απόφασης 
του άρθρου 18 της παρούσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & 
Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων.

Άρθρο 10
Καθορισμός της μοναδιαίας αξίας των νέων 

δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Η τιμή της μοναδιαίας αξίας των νέων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης καθώς και το κατώτατο όριο της αξίας αυτής 
καθορίζονται στο πλαίσιο της Απόφασης του άρθρου 
18 της παρούσης με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την υποβολή και τον 
έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης με βάση το συνολικό 
προϋπολογισμό του μέτρου 6, διαιρούμενου δια του 
αριθμού των προς κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης. 

2. Η καθοριζόμενη μοναδιαία αξία κάθε νέου δικαιώ−
ματος ενίσχυσης για το 2010 δεν μπορεί να υπερβαί−
νει το ποσό των 400 € ανά εκτάριο. Το ατομικό ποσό 
αναφοράς κάθε δικαιούχου ισούται με τον αριθμό των 
νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης που του κατανέμονται επί 
τη μοναδιαία αξία των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης. Σε 
περίπτωση υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού 
του μέτρου, εφαρμόζεται γραμμική μείωση της μοναδι−
αίας αξίας των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

3. Όταν ο δικαιούχος διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης, 
η μοναδιαία αξία του κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που 
ήδη διαθέτει δεν μεταβάλλεται.

Άρθρο 11
Προϋποθέσεις κατανομής των νέων δικαιωμάτων 

ενίσχυσης

1. Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση χο−
ρήγησης νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης εφόσον η επι−
λέξιμη έκταση για την οποία δεν διαθέτει δικαιώματα 
ενίσχυσης είναι μεγαλύτερη ή ίση από ένα (1) εκτάριο 
επιλέξιμης γης. Η αίτηση χορήγησης νέων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης υποβάλλεται στις υπηρεσίες του φορέα υλο−
ποίησης του άρθρου 17.

2. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι 7 νέα δι−
καιώματα ενίσχυσης, από τα οποία προκύπτει ατομικό 
ποσό αναφοράς μέχρι τα 2.800 €.

3. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει νέα δικαιώματα ενίσχυ−
σης στο πλαίσιο του Μέτρου 6 μόνο μία φορά εντός 
της περιόδου 2010 – 2012.

4. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει αριθμό νέων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων 
επιλέξιμης γης που κατέχει κατά το έτος υποβολής 
της αίτησης στήριξης και για την οποία δεν διαθέτει 
δικαιώματα ενίσχυσης. Η επιλέξιμη γη πρέπει να είναι 
ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Επιλέξιμη γη με διάρκεια μίσθω−
σης μικρότερη των 6 ετών δεν λαμβάνεται υπόψη.

5. Σε περίπτωση που η δηλωθείσα έκταση είναι βοσκό−
τοπος, υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από ζωϊκό 
κεφάλαιο. Η έκταση για την κατανομή νέων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση πυκνότητα βόσκησης 
3 Μ.Μ.Ζ. ανά εκτάριο επιλέξιμης γης.

6. Η επιλέξιμη γη για την οποία οι δικαιούχοι δεν δια−
θέτουν δικαιώματα ενίσχυσης πρέπει να περιλαμβάνεται 
στη δήλωση εκμετάλλευσης – αίτηση ενίσχυσης του 
έτους κατανομής και να είναι εντοπισμένη στο Σύστημα 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων σύμφωνα με τον Κανονισμό 
73/2009 του Συμβουλίου.

7. Οι δικαιούχοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για τη χο−
ρήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν μπορούν να υπο−
βάλλουν αίτηση κατανομής δικαιωμάτων ενίσχυσης από το 
Εθνικό απόθεμα κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

8. Ο αριθμός των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπο−
λογίζεται βάσει της επιλέξιμης προσδιορισθείσας έκτα−
σης κάθε δικαιούχου, όπως αυτή προκύπτει μετά την 
ολοκλήρωση των ελέγχων.

Άρθρο 12
Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των νέων 

δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει αίτηση κατανο−
μής νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης, εφόσον διαθέτουν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσης, αξι−
ολογούνται και μοριοδοτούνται με βάση τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο Παράρτημα του άρθρου 19 της 
παρούσης.

2. Οι πίνακες κατάταξης των δικαιούχων συντάσσο−
νται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι 
υποψήφιοι στο έντυπο δήλωσης εκμετάλλευσης – αίτη−
ση ενιαίας ενίσχυσης του αντίστοιχου έτους, μετά τον 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η επεξερ−
γασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά.

3. Κατά την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη μόνο τα 
πεδία της αίτησης που έχουν συμπληρωθεί. Κριτήρια 
για τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα ανάλογα πε−
δία της αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη έστω και αν 
προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 13
Μεταβίβαση και διαδικασίες εφαρμογής των νέων 

δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Η μεταβίβαση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
επιτρέπεται μόνον εφόσον συνοδεύονται από ισοδύ−
ναμο αριθμό εκταρίων που βρίσκονται στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα προβλέπονται στις 
αντίστοιχες διατάξεις εφαρμογής του καθεστώτος ενι−
αίας ενίσχυσης διατάξεις στο πλαίσιο του Κανονισμού 
73/2009 του Συμβουλίου.

Άρθρο 14
Συνέπεια και σώρευση της ειδικής στήριξης

Ο φορέας υλοποίησης των μέτρων ειδικής στήριξης 
που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσης, 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3965

λαμβάνει μέτρα για τη τήρηση του άρθρου 68 παρ. 6 
του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 
38 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής, ώστε να 
διασφαλίζεται η στήριξη των γεωργών για μια συγκε−
κριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο μόνον ενός μέτρου 
κάθε κατηγορίας.

Για το σκοπό αυτό ο φορέας υλοποίησης μεριμνά 
ώστε η οριστική ένταξη των δικαιούχων κάθε έτος στα 
μέτρα ειδικής στήριξης της παρούσης, να γίνεται μετά 
τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες 
για την εφαρμογή των λοιπών κοινοτικών μέτρων στήρι−
ξης ή/και των κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να τη−
ρούνται οι αρχές της συνέπειας και της σώρευσης των 
ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 
73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής.

Άρθρο 15
Κοινοποιήσεις αλλαγών, στατιστικών στοιχείων και 

αναφορών

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 68 παρ. 8 του Κανονι−
σμού 73/2009 του Συμβουλίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που εισηγούνται 
την έκδοση Αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής των 
μέτρων ειδικής στήριξης της παρούσης αποστέλλουν 
στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης 
μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 το αργότερο, προτάσεις για 
την τροποποίηση των ποσών των μέτρων ή/και για τον 
τερματισμό εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης.

2. Η κοινοποίηση των στατιστικών στοιχείων και ανα−
φορών για τα μέτρα ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του 
Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις για τα μέτρα ειδικής στήριξης

Για τα μέτρα ειδικής στήριξης ισχύουν όσα προβλέπο−
νται στις γενικές διατάξεις εφαρμογής του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού 73/2009 
του Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Καθορισμός φορέα υπολογισμού και διαχείρισης των 
νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης και υποχρεώσεις αυτού

1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των μέτρων 
ειδικής στήριξης της παρούσης ορίζεται ο Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

2. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπο−
χρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις 
βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες 
και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να γίνει ο υπολο−
γισμός του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης του άρθρου 68 
καθώς και των πρόσθετων ενισχύσεων της παρούσας.

3. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης, 
κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής 
των μέτρων ειδικής στήριξης της παρούσας. Στο πλαίσιο 
αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία των 
κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περί−
πτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις 

δεδομένων των άμεσων ενισχύσεων, καθώς και για την 
ηλεκτρονική πρόσβαση των υπηρεσιών αυτών με τα 
εκτυπωτικά αυτά μέσω της ιστοσελίδας του. Το περιε−
χόμενο των εκτυπωτικών καθορίζεται σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με Αποφάσεις του να καθορίζει τις λε−
πτομέρειες εφαρμογής της παρούσης.

Άρθρο 19
Παράρτημα

Κατωτέρω παρατίθεται παράρτημα το οποίο προσαρ−
τάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής το Παράρτημα και έχει ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΚΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Γεωργοί που έκαναν 
έναρξη της γεωργικής 
δραστηριότητας από το 
2008 και μετά και δεν 
διαθέτουν δικαιώματα 
ενίσχυσης για την επιλέξιμη 
γη της εκμετάλλευσής τους

20

2. Κτηνοτρόφοι που διαθέτουν 
στην εκμετάλλευσή τους 
από 8 έως 25 Μ.Μ.Ζ. και 
δεν διαθέτουν δικαιώματα 
ενίσχυσης για την επιλέξιμη 
γη της εκμετάλλευσής τους

15

3. Λοιποί γεωργοί που δεν 
διαθέτουν δικαιώματα 
ενίσχυσης για την επιλέξιμη 
γη της εκμετάλλευσής τους.

5

4.

Δικαιούχοι με 
συνολική αξία 
δικαιωμάτων 

ενιαίας 
ενίσχυσης:

0 € 20
5. Έως 1.000 € 10
6. Από 1001 έως 

5.000 €
6

7. Από 5001 € 
έως 10.000 €

4

8. Από 10.001 
έως 30.000 €

2

9. Μεγαλύτερη 
από 30.000€

0

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από
1−1−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ



3966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02003232403100008*

 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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