
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1382/358199 
   Τροποποίηση των υπ’ αρ. 1867/74282/7.7.2017 

(Β’ 2564), 1702/43627/21.4.2015 (Β’ 855), 1703/

43630/21.4.2015 (Β’ 855), 1944/52291/12.5.2015 

(Β’ 924), 1194/155613/8.12.2014 (Β’ 3393), 561/

26111/5.3.2015 (Β’  446), 925/39512/6.4.2015 

(Β’  680), 1571/62616/9.6.2017 (Β’  2083), 926/

39517/6.4.2015 (Β’ 680), 1393/54292/18.5.2017

(Β’ 1887), 1394/54298/18.5.2017 (Β’ 1887), 1353/

56374/21.5.2015 (Β’ 943), 1394/57870/21.5.2015 

(Β’ 1038), 1174/27330/9.3.2015(Β’ 430), 1628/

64707/14.6.2017 (Β’ 2194), 1629/64708/14.6.2017 

(Β’ 2127), 1639/65123/15.6.2017 (Β’ 2212) και 

994/66201/15.6.2015 (Β’ 1309) υπουργικών απο-

φάσεων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς 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 με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
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 (ΕΕ L 347).

β) (ΕΕ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με 
τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 
2022 και του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα 
έτη 2021 και 2022.

3. To π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύ-
σταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).

5. Την υπ’ αρ. 4759/17-6-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).

6. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνι-
κών επιλογών της ΚΑΠ στην Ε. Επιτροπή την 1η Αυγού-
στου, μέσω ISAMM, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2220/2020.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι κάτωθι 
υπουργικές αποφάσεις:

1. Η υπ’ αρ. 1867/74282/7-7-2017 «Καθορισμός λεπτο-
μερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην 
καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών 
σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου» (Β’ 2564).

2. H υπ’ αρ. 1702/43627/21-4-2015 «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
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στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών 
ψυχανθών σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Β’ 855).

3. H υπ’ αρ. 1703/43630/21-04-2015 «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανά-
λωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (Β’ 855).

4. H υπ’ αρ. 1944/52291/12-05-2015 «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα του ρυζιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 924).

5. H υπ’ αρ. 1194/155613/08-12-2014 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 3393).

6. Η υπ’ αρ. 561/26111/05-03-2015 «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυ-
μοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Β’ 446).

7. H υπ’ αρ. 925/39512/06-04-2015 «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του 
άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 680).

8. H υπ’ αρ. 1571/62616/09-06-2017 «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας 
σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου» (Β’ 2083).

9. H υπ’ αρ. 926/39517/06-04-2015 «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα των συμπύρηνων ροδακίνων που οδηγού-
νται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 680).

10. Η υπ’ αρ. 1393/54292/18-05-2017 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στην καλλιέργεια των Καρπών με Κέλυφος σε εκτέλεση 
του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(Β’ 1887).

11. Η υπ’ αρ. 1394/54298/18-05-2017 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στην καλλιέργεια των Μήλων σε εκτέλεση του άρθρου 
52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 1887).

12. Η υπ’ αρ. 1353/56374/21-05-2015 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα του σπαραγγιού σε εκτέλεση του άρθρου 52, 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 943).

13. Η υπ’ αρ. 1394/57870/21-05-2015 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση 
του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(Β’ 1038).

14. Η υπ’ αρ. 1174/27330/09-03-2015 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης στον τομέα του Ζαχαροτεύτλου σε εκτέλεση του 
άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(Β’ 430).

15. Η υπ’ αρ. 1628/64707/14-06-2017 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 
τομέα της Κτηνοτροφίας βάσει των διατάξεων της παρ. 
4, του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
το Κεφ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής» 
(Β’ 2194).

16. Η υπ’ αρ. 1629/64708/14-06-2017 «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με 
το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το 
κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτρο-
πής» (Β’ 2127).

17. Η υπ’  αρ. 1639/65123/15-06-2017 «Λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με 
το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(Β’ 2212).

18. Η υπ’ αρ. 994/66201/15-6-2015 «Καθορισμός των 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα της σηροτροφίας σε εκτέλεση του άρθρου 52 
του Καν. (ΕΚ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β’ 1309).

Άρθρο 2
Τροποποίηση των υπ’ αρ. 1867/74282/7.7.2017 
(Β’ 2564), 1702/43627/21.4.2015 (Β’ 855), 1703/
43630/21.4.2015 (Β’ 855), 1944/52291/12.5.2015 
(Β’ 924) 1194/155613/8.12.2014 (Β’ 3393), 561/
26111/5.3.2015 (Β’ 446), 925/39512/6.4.2015 
(Β’ 680),1571/62616/9.6.2017 (Β’ 2083), 926/
39517/6.4.2015 (Β’ 680), 1393/54292/18.5.2017 
(Β’ 1887), 1394/54298/18.5.2017 (Β’ 1887), 1353/
56374/21.5.2015 (Β’ 943), 1394/57870/21.5.2015 
(Β’ 1038), 1174/27330/9.3.2015(Β’ 430), 1628/
64707/14.6.2017 (Β’ 2194), 1629/64708/14.6.2017 
(Β’ 2127), 1639/65123/15.6.2017 (Β’ 2212) και 
994/66201/15.6.2015 (Β’ 1309) υπουργικών 
αποφάσεων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1867/74282/
07-07-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πρωτεϊνούχα σανοδοτι-
κά ψυχανθή, για το έτος 2017 ανέρχεται στα 25.809.281 €, 
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για το έτος 2018 στα 25.531.408 €, για το έτος 2019 στα 
25.256.552 €, για το έτος 2020 στα 25.256.552 € και για 
τα έτη 2021 και 2022 στα 24.871.396 € αντίστοιχα».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1702/43627/
21-4-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 7.000.000 €, για το έτος 2016 στα 
6.917.591 €, για το έτος 2017 στα 6.835.089 €, για το έτος 
2018 στα 6.759.725 €, για το έτος 2019 στα 6.684.367 €, 
για το έτος 2020 στα 6.684.367 € και για το έτη 2021 και 
2022 στα 6.582.432 € αντίστοιχα».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1703/43630/
21-04-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 5.000.000 € για το έτος 2016 στα 
4.941.136 €, για το έτος 2017 στα 4.882.207 €, για το έτος 
2018 στα 4.828.375 €, για το έτος 2019 στα 4.774.548 €, 
για το έτος 2020 στα 4.774.548 € και για τα έτη 2021 και 
2022 στα 4.701.737 € αντίστοιχα».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1944/52291/
12-05-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στον τομέα 
του ρυζιού, για το έτος 2015 ανέρχεται στα 8.000.000 €, 
για το έτος 2016 ανέρχεται στα 7.905.818 €, για το έτος 
2017 ανέρχεται στα 7.811.531 €, για το έτος 2018 ανέρ-
χεται στα 7.725.399 €, για το έτος 2019 ανέρχεται στα 
7.639.276 €, για το έτος 2020 ανέρχεται στα 7.639.276 € 
και για τα έτη 2021 και 2022 στα 7.522.779 € αντίστοιχα».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1194/155613/
08-12-2014 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι, για 
το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 €, για το έτος 2016 
ανέρχεται στα 11.858.727 για το έτος 2017 ανέρχεται 
στα 12.000.000 €, για το έτος 2018 στα 11.870.803 €, 
για το έτος 2019 στα 11.743.009 €, για το έτος 2020 
στα 11.743.009 € και για τα έτη 2021 και 2022 στα 
11.563.931 € αντίστοιχα».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’  αρ. 561/26111/
05-03-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 9.000.000 €, για το έτος 2016 στα 
11.858.727 €, για το έτος 2017 στα 7.603.500 €, για το έτος 
2018 στα 7.521.638 €, για το έτος 2019 στα 5.440.664 € 
για το έτος 2020 στα 5.440.664 € και για τα έτη 2021 και 
2022 στα 5.357.695 € αντίστοιχα».

7. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’  αρ. 925/39512/
06-04-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 2.600.000 €, για το έτος 2016 στα 
3.162.327 €, για το έτος 2017 στα 3.000.000 €, για το έτος 

2018 στα 2.967.701 €, για το έτος 2019 στα 2.935.752 €, 
για το έτος 2020 στα 2.935.752 € και για τα έτη 2021 και 
2022 στα 2.890.983 € αντίστοιχα».

8. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1571/62616/
09-06-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2017 ανέρχεται στα 5.000.000 €, για το έτος 2018 στα 
4.946.168 €, για τα έτη 2019 και 2020 στα 4.892.920 € 
και για τα έτη 2021 και 2022 στα 4.818.304 € αντίστοιχα».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’  αρ. 926/39517/
06-04-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 3.000.000 €, για το έτος 2016 στα 
2.964.682 €, για το έτος 2017 στα 2.929.324 €, για το έτος 
2018 στα 2.897.025 €, για το έτος 2019 στα 2.864.729 €, 
για το έτος 2020 στα 2.864.729 € και για τα έτη 2021 και 
2022 στα 2.821.043 € αντίστοιχα».

10. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1393/54292/
18-05-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2017 ανέρχεται στα 4.000.000 €, για το έτος 2018 στα 
3.956.934 €, για το έτος 2019 στα 3.914.336 €, για το έτος 
2020 στα 3.914.336 € και για τα έτη 2021 και 2022 στα 
3.854.643 € αντίστοιχα».

11. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1394/54298/
18-05-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2017 ανέρχεται στα 4.000.000 €, για το έτος 2018 στα 
3.956.934 €, για το έτος 2019 στα 3.914.336 €, για το έτος 
2020 στα 3.914.336 € και για τα έτη 2021 και 2022 στα 
3.854.643 € αντίστοιχα».

12. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1353/56374/
21-05-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 1.500.000 €, για το έτος 2016 στα 
1.482.341 €, για το έτος 2017 στα 950.000 €, για το έτος 
2018 στα 939.772 €, για το έτος 2019 στα 929.655 €, για 
το έτος 2020 στα 929.655 € και για τα έτη 2021 και 2022 
στα 915.478 € αντίστοιχα».

13. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1394/57870/
21-05-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 3.000.000 €, για το έτος 2016 στα 
2.964.682 €, για το έτος 2017 στα 2.929.324 €, για το έτος 
2018 στα 2.897.025 €, για το έτος 2019 στα 2.864.729 €, 
για το έτος 2020 στα 2.864.729 € και για τα έτη 2021 και 
2022 στα 2.821.043 € αντίστοιχα».

14. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1174/27330/
09-03-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:
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«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαρό-
τευτλων, για το έτος 2015 ανέρχεται στα 5.000.000 €, 
για το έτος 2016 ανέρχεται στα 6.917.591 €, για το έτος 
2017 ανέρχεται στα 6.835.089 €, για το έτος 2018 ανέρ-
χεται στα 6.759.725 €, για το έτος 2019 ανέρχεται στα 
3.342.183 €, για το έτος 2020 ανέρχεται στα 3.342.183 €, 
για το έτος 2021 στα 2.342.183 € και για το έτος 2022 
στα 2.255.008 €».

15. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 1628/64707/14-06-2017 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαί-
σιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτη-
νοτροφίας, για το έτος 2015 ανέρχεται στα 4.500.000 
€ (βοοειδή) και 25.500.000 € (αιγοπρόβατα), για το 
έτος 2016 ανέρχεται στα 4.450.000 € (βοοειδή) και 
25.196.819 € (αιγοπρόβατα), για το έτος 2017 ανέρ-
χεται στα 2.820.000 € (βοοειδή) και 560.000 € (αιγο-
πρόβατα), για το έτος 2018 ανέρχεται στα 2.789.639 
€ (βοοειδή) και 553.971  € (αιγοπρόβατα), για τα έτη 
2019 και 2020 ανέρχεται σε 2.759.607 € (βοοειδή) και 
548.007 € (αιγοπρόβατα) και για τα έτη 2021 και 2022 
στα 2.717.524 € (βοοειδή) και 539.650 € (αιγοπρόβατα) 
αντίστοιχα».

16. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1629/64708/
14-06-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενί-
σχυση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο της συνδεδεμέ-
νης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου 
κρέατος, ανέρχεται για το έτος 2017 στα 50.978.015 € 
για το έτος 2018 στα 50.429.165 €, για το έτος 2019 και 

2020 στα 55.228.458 € και για τα έτη 2021 και 2022 στα 
54.386.238 € αντίστοιχα».

17. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1639/65123/
15-06-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός, στο πλαίσιο 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου 
κρέατος, για το έτος 2017 ανέρχεται στα 36.336.635 €, 
για το έτος 2018 ανέρχεται στα 35.945.420 €, για τα έτη 
2019 και 2020 ανέρχεται στα 35.558.453 € αντίστοιχα και 
για τα έτη 2021 και 2022 στα 35.016.195 € αντίστοιχα».

18. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 994/ 
66201/15-06-2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφί-
ας, για το έτος 2015 ανέρχεται στα 800.000 €, για το έτος 
2016 ανέρχεται στα 790.582 €, για το έτος 2017 ανέρχεται 
στα 781.153 €, για το έτος 2018 ανέρχεται στα 772.540  €, 
για το έτος 2019 ανέρχεται στα 763.928 €, για το έτος 
2020 ανέρχεται στα 763.928 € και για τα έτη 2021 και 
2022 στα 752.278€ αντίστοιχα».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02059371612210004*


		2021-12-17T15:09:28+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




