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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
267050/13-05-2010 Απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
(Β’ 754) περί Λεπτομερειών εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 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 βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για το 2013».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του νόμου 992/1979 (Α΄ 280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών δια την Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
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 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του
ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98).
δ) Της αριθ. 262385/21-4-2010 (Β΄ 509) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με την «Εφαρμογή του Καθεστώτος Πολλαπλής
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Συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009
και του Κανονισμού1698/2005 του Συμβουλίου»
ε) Των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και τον ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).
στ) Της αριθ. 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» και ιδίως των Μέτρων 3 και 4.
ζ) Της αριθ. 267050/13-05-2010 (Β΄ 754) Απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 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 βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος», όπως ισχύει
κάθε φορά.
η) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
θ) Της αριθ. 406/43948/9-04-2013 ΚΥΑ (Β΄ 1052) «Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς για το
έτος 2013, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 671/2012 και του Κανονισμού (ΕΕ) 73/2009.
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) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
β) 1120/2009 της Επιτροπής, «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 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 πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» (L 316) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
γ) 1122/2009 της Επιτροπής, «Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του
Κανονισμού αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη
διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 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
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης
που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα» (L 316) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
δ) 671/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων
ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013 (L 204), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Την Οδηγία (ΕΟΚ) 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, «για την
τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών
γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα)» (L 056 ), όπως αυτή
ισχύει κάθε φορά.
4. Το αρ. 44044/11.04.2014 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αναφέρεται στον αριθμό των
επιλέξιμων ζώων για το έτος 2013.
5. Την εισήγηση της υπηρεσίας,
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6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθμ. 267050/13-05-2010 (Β’ 754) απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της αρ.
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 βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζουμε για το 2013:
Ι) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη
μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης αντίστοιχα είναι το εξής:
α) 195 € πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής
κατεύθυνσης και
β) 90 € συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
ΙΙ) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη
θηλάζουσα αγελάδα αντίστοιχα είναι το εξής:
α) 62 € πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα
β) 39 € συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και αφορά στις αιτήσεις ενίσχυσης που
υποβλήθηκαν για το έτος 2013.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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