Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.27 13:56:48
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΧΚΤ4653ΠΓ-ΘΑΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
& ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Μενάνδρου 22
Ταχ. Κωδ.
: 105 52 – Αθήνα
Πληροφορίες
: Σ. Φράγκου
Τηλέφωνο
: 2102125
2102125072
E-mail
: sfragkou
sfragkou@minagric.gr

Αθήνα,
23
23/06/2022
Αρ. Πρωτ. : 1410/175233

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους το έτος 20
2021 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών
και γιαούρτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εχοντας υπόψη:
1.. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «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» (Α’ 32), όπως η παρ. 2
τροποποιήθηκε
ιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρ
χώρου
ου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Του
ου άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά
και κτηνιατρικά
κά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 242), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρ
άρθρο 33 του ν.
3147/2003 (Α’ 135).
γ) Tου
ου άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα»
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρο
άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
δ) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
δι
και
εποπτείας (ενσωμάτωση
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό
κό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
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ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) περί σύστασης Οργανισμού
Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
στ) Της υπ’ αρ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής
παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους- Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’ 2117).
ζ) Της υπ’ αρ. 242466/10.02.2010 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’
αρ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης "Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους- Καν.(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου"» (Β’ 138).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου
(L78).
β) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.178/ ΕΕ/2014 της Επιτροπής, της 6ης
Νοεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία
στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63).
γ) Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής, της 20ής
Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά τον καθορισμό ειδικών μέτρων
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63).
3. Tο π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’138).
5. Το υπ’ αρ. 38551/16-06-2022 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Στοιχεία για τον καθορισμό της
μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή
παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης έτους 2021 στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους».
6. Την από 17.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων
της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει προκληθεί με την υπ’ αρ. 328609/28.9.2009
απόφαση (Β’ 2117), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης για το έτος 2021
1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αρ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης, και
ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, καθώς και της υπ’ αρ. 242466/10.02.2010 υπουργικής
απόφασης, καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το έτος 2021 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού,
πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που
προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής: (α) σε 52,37 €
ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος, (β) σε 59,86 € ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου
γάλακτος, (γ) σε 82,31 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.
2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα
επτά χιλιάδες ευρώ (4.337.000 €), εκ του οποίου το ποσό τριών εκατομμυρίων επτακοσίων
ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.790.000 €) καλύπτεται από ενωσιακή χρηματοδότηση και το ποσό
πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (547.000 €) από εθνική χρηματοδότηση.
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Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O YΠΟΥΡΓΟΣ
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