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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2071
24 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γε−
ωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από
θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμός)
και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα,
υπερβολική βροχόπτωση, χαλάζι, παγετός, χιονό−
πτωση), κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος −Δε−
κέμβριος 2008. ..................................................................................
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρ−
μογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβου−
λίου και 867/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τις
οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προ−
γράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους»
(ΦΕΚ 269Β΄). ........................................................................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 306436
(1)
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργι−
κές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες
(πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμός) και δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχό−
πτωση, χαλάζι, παγετός, χιονόπτωση), κατά τη χρο−
νική περίοδο Απρίλιος −Δεκέμβριος 2008.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 2945/
2001 (ΦΕΚ Α 223), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
13 του ν. 3074/2002, «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών−
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α 296).
β) Της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, «Ρύθ−
μιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο−

κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135).
γ) Του ν.δ/τος 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών
ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και
αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α 320), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α 199), το
άρθρο 37 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242) και με το άρθρο
11 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α 138).
δ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα−
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 113).
ε) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, «Περί
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247).
στ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
Α 98).
2. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
(ΦΕΚ Β 40).
3. Την υπ’ αριθμ. 1060032/5430−25/0016/2.6.1997 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, «Είσπραξη εσόδων
υπέρ τρίτων από τις Δ.Ο.Υ.» (ΦΕΚ Β 507).
4. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δα−
σοκομίας (2006/C 319/ΕΚ).
5. Το υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5591/14.11.2007 έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Κανονισμού
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ν. 414/2007 (Αριθμ.
281245/8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση−Κανονισμός
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ΦΕΚ Β 628).
6. Το υπ’ αριθμ. Ε (2009) 6491/14.8.2009 έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής
ενίσχυσης αριθμ. Ν305/2009.
7. Το υπ’ αριθμ. 16600/25.8.2009 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
– Ν.Π.Ι.Δ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α ύψους 10.000.000,00 Ευρώ, η
οποία θα καλυφθεί με δανεισμό εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α.
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με
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τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3074/2002, αποφα−
σίζουμε:
Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση των πιο κάτω
μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γε−
ωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν
από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμός) και
δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική
βροχόπτωση, χαλάζι, παγετός, χιονόπτωση), κατά τη
χρονική περίοδο Απρίλιος −Δεκέμβριος 2008.
Οι δικαιούχοι, οι τομείς ενισχύσεων, το ύψος των ενι−
σχύσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των
ενισχύσεων, καθώς και οι γενικοί όροι εφαρμογής τους
ορίζονται στο εγκεκριμένο Ν414/2007 πρόγραμμα (Αριθμ.
281245/8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση – ΦΕΚ Β 628
− Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων).
Α. Ειδικότερα:

1. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο φυτικό
κεφάλαιο
Οι γεωργοί που η αναμενόμενη παραγωγή των εκ−
μεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε, σε ποσοστό κατ΄ είδος
30% τουλάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος
της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των απαιτούμενων
και διαπιστωμένων δαπανών για την ανασύσταση του
Φυτικού Κεφαλαίου, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα
με τη δυναμικότητα του κεφαλαίου. Το 20% της ζημιάς
που διαπιστώθηκε επιβαρύνει το γεωργό και το υπόλοι−
πο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%.
Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης για
την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση
για ανασύσταση), θα χρησιμοποιείται ο Πίνακας 1 που
ακολουθεί:
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Η διαπίστωση αποκατάστασης της ζημιάς θα γίνεται
από υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από Επιτροπή, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται
από τον ΕΛ.Γ.Α. Οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, θα δια−
πιστώνουν τον αριθμό των καρποφόρων δένδρων, τα
στρέμματα των αμπέλων και ακτινιδίων που ανασυ−
στάθηκαν, καθώς και το είδος της ανασύστασης που
εφαρμόσθηκε, χωριστά κατά κατηγορία (εκρίζωση και
επαναφύτευση, κοπή στη βάση του κορμού κλπ.) και θα
βεβαιώνουν την πραγματοποίησή της.
2. Ενισχύσεις για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου
Οι γεωργοκτηνοτρόφοι που το ζωικό κεφάλαιο των
εκμεταλλεύσεών τους ή οι πλαισιοκυψέλες −με σμήνος
ή χωρίς−, ζημιώθηκαν, σε ποσοστό κατ΄ είδος, 30% του−
λάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της
οποίας ορίζεται μέχρι το 80% της αξίας των πλαισιοκυ−
ψελών −με σμήνος ή χωρίς− ή του Ζωικού Κεφαλαίου που
ζημιώθηκε και διαπιστωμένα αντικαταστάθηκε. Το 20%
της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό
και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%.
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Οι δικαιούχοι δικαιούνται ενίσχυση που δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο
όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος,
με βάση τον Πίνακα 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, που παρα−
τίθεται στην παράγραφο 15 του Μέρους Β (Γενικά) της
απόφασης αυτής.
3. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο πάγιο
κεφάλαιο − εξοπλισμό
Οι παραγωγοί που το πάγιο κεφάλαιο ή ο εξοπλισμός
των γεωργικών εκμεταλλεύσεών τους καταστράφηκε,
σε ποσοστό κατ΄ είδος, 30% τουλάχιστον, δικαιούνται
κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι
το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντι−
κατάστασης, της ζημιάς μειούμενης ανάλογα με την
παλαιότητα για το πάγιο κεφάλαιο. Το 20% της ζημι−
άς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το
υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 70%.
4. Ενισχύσεις για την απώλεια φυτικής παραγωγής
Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή
των εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ΄
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είδος, 30% τουλάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση
το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50%
της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής. Το 20% της
ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό
και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%. Η
Απολεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ
της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς επί την
αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την πραγμα−
τική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για το
έτος αυτό, όπως αναλυτικά ορίζεται στην παράγραφο
δ του άρθρου 25 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομι−
κών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική
απόφαση− ΦΕΚ Β 628).
Δεν θα καταβληθούν ενισχύσεις απώλειας παραγω−
γής, πριν την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του τελικού Πίνακα αποδόσε−
ων/τιμών, με τον οποίο θα εμφαίνονται οι καλλιέργειες,
ανά Νομό της Χώρας, που παρουσίασαν κατώτατο όριο
απωλειών 30% και πάνω σε επίπεδο Νομού, με βάση
τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας το
έτος ζημιάς (2008), σε σύγκριση με τη μέση απόδοση
των προηγούμενων τριών ετών (2005 – 2006 − 2007).
5. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών σε αποθη−
κευμένα γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές
Οι παραγωγοί που τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊό−
ντα ή οι ζωοτροφές τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό κατ΄
είδος, 30% τουλάχιστον:
• σε σχέση με τη συνολική τους παραγωγή, εφόσον
προέρχονται από ίδια παραγωγή
• σε σχέση με τα συνολικά αποθέματά τους, εφόσον
προέρχονται από αγορά
δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας είναι
ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν
ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωο−
τροφών εξ΄αγοράς, αντίστοιχα. Το 20% της ζημιάς που
διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοι−
πο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 60%.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρ−
θρα του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
(Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση−ΦΕΚ
Β 628).
Όσοι κριθούν δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανα−
σύσταση Φυτικού Κεφαλαίου, αντικατάσταση Ζωικού
Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών Παγίου Κεφαλαί−
ου − εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι
αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προ−
βούν στην αποκατάσταση/ ανασύσταση / αντικατάστα−
ση των ζημιών τους, μέχρι και 31.12.2011, δηλαδή έως 3
χρόνια από την ημερομηνία της ζημιάς.
Αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η οριστικο−
ποίηση του πορίσματος, ο δικαιούχος υποχρεούται σε
χρονικό διάστημα έως ενός έτους από την οριστικο−
ποίηση του πορίσματος να προβεί στην αποκατάσταση
των ζημιών, διαφορετικά αποκλείεται από τη χορήγηση
της εγκριθείσας κρατικής ενίσχυσης.
Β. Γενικά:
1. Δικαιούχοι ενίσχυσης δύνανται να κριθούν όσοι
εξ΄αυτών δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής
χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως
ασυμβίβαστη.
2. Οι αναφερόμενες στην απόφαση αυτή οικονομικές
ενισχύσεις θα χορηγούνται στο σύνολό τους, εφόσον
δεν υπερβαίνουν το 100% του κόστους ανασύστασης ή

αποκατάστασης ή αντικατάστασης ή της αξίας απολε−
σθείσας παραγωγής (αφού αφαιρεθούν τυχόν δαπάνες
που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποι−
ηθούν).
3. Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα δικαιούχοι αναλαμ−
βάνουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε
έλεγχο και υποδείξεις που θα γίνονται από τις αρμόδιες
Εθνικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες, άλλως θα επιστρέφουν
εντόκως τα καταβληθέντα ποσά των ενισχύσεων.
4. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ενισχύσεων εί−
χαν ασφαλιστεί σε ασφαλιστικό φορέα, τότε η ενίσχυση
που προβλέπεται με την απόφαση αυτή χορηγείται στο
σύνολό της, εφόσον το άθροισμα της αποζημίωσης που
καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα και της οι−
κονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται από το παρόν
πρόγραμμα δεν υπερβαίνει το 100% της ζημιάς, άλλως
αυτή μειώνεται αναλογικά.
5. Δικαιούχοι που πήραν ή θα πάρουν οικονομική ενί−
σχυση από άλλο φορέα του Δημοσίου για τη ζημιά,
εφόσον αυτή είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν που
προβλέπεται στην απόφαση αυτή, αποκλείονται των
αναφερομένων ενισχύσεων, άλλως χορηγείται σ’ αυτούς
η διαφορά, ώστε το άθροισμα των διαφόρων οικονομι−
κών ενισχύσεων, να μην υπερβαίνει την προβλεπόμενη
στην απόφαση αυτή οικονομική ενίσχυση.
6. Σε περίπτωση που παραγωγός πήρε μέρος της
παραγωγής του, πριν συμβούν οι θεομηνίες ή οι δυσμε−
νείς καιρικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση για την
απώλεια παραγωγής θα μειωθεί αναλογικά.
7. Εφόσον η αποκατάσταση των ζημιών αφορά εκρί−
ζωση και επαναφύτευση ή κοπή στη βάση του κορμού,
τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
πραγματοποιεί την επαναφύτευση ή τον εμβολιασμό
με ενδεικνυόμενες ποικιλίες και πάντα με τη σύμφωνη
γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης
(πρόσφατη η υπ’ αριθμ. 287653/2.4.2007 απόφαση του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως
ισχύει).
8. Τα παραστατικά, όπου αυτά είναι απαραίτητα, που
θα προσκομίσουν οι ζημιωθέντες παραγωγοί για να
πάρουν τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, θα
γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία μεταγενέστε−
ρη της ημερομηνίας που συνέβη η ζημιά.
9. Το κόστος στο οποίο δεν υπεβλήθη ο δικαιούχος
εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε στις καλλιέργειες
(μη πραγματοποίηση της συγκομιδής, κλπ.) θα ληφθεί
υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
10. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι απώλειες της παρα−
γωγής ήταν μικρότερες από 30% θα ανακτηθούν οι
οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους
πληγέντες παραγωγούς. Σε περίπτωση επίσης που κατά
τη μηχανογραφική εκκαθάριση της εκτιμηθείσας ζημι−
άς ή κατά τη διενέργεια διαπίστωσης αποκατάστασης
της ζημιάς ή κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους
υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α., διαπιστωθεί ότι το ποσό της
ενίσχυσης ή της προκαταβολής έναντι της ενίσχυσης,
που έλαβαν ενισχυθέντες δικαιούχοι, υπερβαίνει το
ποσό που δικαιούνται συνολικά, είναι υποχρεωμένοι να
επιστρέψουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τη
διαφορά του ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
Ο Ε.Λ.Γ.Α. οφείλει περαιτέρω, να επιστρέψει τα ποσά
στους λογαριασμούς από τους οποίους καταβλήθηκαν.
Μπορεί επίσης το ποσό να συμψηφίζεται με αποζημι−
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ώσεις που χορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α. ή με ενισχύσεις άλλων
προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων που καταβάλ−
λονται από τον ΕΛ.Γ.Α.
11. Ως εισόδημα αναφοράς για το σύνολο του προ−
γράμματος καθορίζεται το ποσό των 15.000,00 Ευρώ.
12. Η αξίωση χρημάτων εκ μέρους των δικαιούχων
παραγράφεται μετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη
του προγράμματος.
13. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2012. Καμία ενί−
σχυση δεν μπορεί να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα
πέραν των 4 ετών από την ημερομηνία της ζημιάς. Η
αποκατάσταση των ζημιών, βάσει των προαναφερομέ−
νων, θα πρέπει να ενεργηθεί αποκλειστικά στα χρονικά
όρια του προγράμματος.
14. Τυχόν διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή
της απόφασης αυτής, παρέχονται από τον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).
15. Παρατίθεται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει ως
ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΤΙΜΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ευρώ/ζώο)
Α. ΒΟΟΕΙΔΗ

Ηλικία από 1 έως 6 έτη

1165

Ηλικία από 6 έτη και άνω

728

Α.2. ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ηλικία μέχρι 1 έτους

323

Ηλικία από 1 έως 6 έτη

832

Ηλικία από 6 έτη και άνω

546

Β. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ
Ηλικία μέχρι 1 έτους

64

Ηλικία από 1 έτους και άνω

139

Γ. ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ − ΚΥΨΕΛΕΣ
Μελισσοσμήνος από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου

41

Μελισσοσμήνος από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

67

Πλαισιοκυψέλες

25

Ε. ΧΟΙΡΟΙ
Ε.1. ΧΟΙΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αρσενικοί χοίροι από 50 KG Z.B. μέχρι 1 έτους

676

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών

1352

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών

1009

Ε.2. ΧΟΙΡΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
Θηλυκοί χοίροι από 50 KG Z.B. μέχρι 1 έτους

269

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών με pedigree μονάδας

676

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών με pedigree
μονάδας

436

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών

183

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών

172

Ε.3 ΧΟΙΡΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
46

Χοιρίδια παχυνόμενα από 20 μέχρι 50 KG Z.B.

74

Χοιρίδια παχυνόμενα από 50 KG Z.B. και άνω

114

(ΟΡΝΙΘΕΣ)

5

Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών

6

Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών

5

Ηλικίας από 12 μηνών μέχρι 16 μηνών

2

ΣΤ.2. ΠΤΗΝΑ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
(ΟΡΝΙΘΕΣ)
Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών

1

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών

3

Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών

5

Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών

3

Ηλικίας από 12 μηνών και άνω

1

ΣΤ.3 ΠΤΗΝΑ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ (ΟΡΝΙΘΕΣ)
Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 15 ημερών

1

Ηλικίας από 16 ημερών μέχρι 30 ημερών

1

Ηλικίας από 31 ημερών μέχρι 40 ημερών

2

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι τη σφαγή

2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

386

ΣΤ.1. ΠΤΗΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΝΕΟΣΣΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ)

4

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α.1. ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΤ. ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ

Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ηλικία μέχρι 1 έτους

Χοιρίδια ηλικίας 7 ημερών μέχρι 20 KG Z.B
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 323920
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και
867/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τις οργανώσεις
ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργα−
σίας και τη χρηματοδότησή τους» (ΦΕΚ 269 Β΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 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» (ΦΕΚ 280 Α΄).
β) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρου 3
του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση

25748

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
δ) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135)
ε) Το άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40)
στ) Του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων−
σταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
2. Τους κανονισμούς:
α) Τα άρθρα 103 και 125, του καν(ΕΚ) 1234/2007 του
Συμβουλίου, σχετικά με την θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών για ορισμένα γεωργικά προϊό−
ντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).
β) Τον καν. (ΕΚ) 867/2008 της Επιτροπής για τις λε−
πτομέρειες εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών
φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρη−
ματοδότησή τους.
γ) Τον καν. (ΕΚ) 2220/1985 της Επιτροπής της 22ας
Ιουλίου 1985 για τον καθορισμό των κοινών λεπτομε−
ρειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για το
γεωργικά προϊόντα.
δ) Τον καν.(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής
ε) Τον καν.( ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του καν ( ΕΚ) αριθμ. 1290/2005
του Συμβουλίου σε ότι αφορά τήρηση των λογαριασμών
των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών κι
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε−
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης όπως ισχύει.
στ) Τον καν.( ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με

τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ
3. την από 14.9.2009 γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ
4. την από 15.9.2009 εισήγηση του Τμήματος Ελαίας
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού επιπλέον δαπάνη, από αυτήν που προβλέ−
πεται στην υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009 τροποποιούμενη
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009 απόφαση (ΦΕΚ 269Β΄)
τροποποιείται ως ακολούθως:
Μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της
δεύτερης παραγράφου «Χορήγηση β΄ δόσης προκατα−
βολής», του άρθρου 10 «Διαδικασία και δικαιολογητικά
χορήγησης της χρηματοδότησης» προστίθεται το ακό−
λουθο κείμενο:
«Ειδικά για το πρώτο έτος (2009−2010) οι ημερομηνίες
υποβολής της αίτησης β΄ δόσης προκαταβολής καθο−
ρίζονται ως εξής:
Κάθε εγκεκριμένη οργάνωση υποβάλει αίτηση β΄ δό−
σης προκαταβολής στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι
10 Δεκεμβρίου.
Κάθε ΟΕΦ είναι υποχρεωμένη μέχρι 15 Νοεμβρίου να
έχει απορροφήσει το σύνολο της α΄ δόσης προκατα−
βολής.
Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου της ΔΑΑ πριν τις 10 Δε−
κεμβρίου πρέπει να έχει διενεργήσει τον έλεγχο για την
α΄ δόση προκαταβολής και να διαβιβάσει στον φορέα
εις διπλούν τη σχετική έκθεση ελέγχου.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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