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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, στον τομέα της σηροτροφίας για
το έτος ενίσχυσης 2021.

2

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2021.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1629/64708/14-06-2017
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον
τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με
το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του
Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού
(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και
εφεξής» (Β΄ 2127).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 381/107017
(1)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, στον τομέα της σηροτροφίας
για το έτος ενίσχυσης 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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
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 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
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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) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
3. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).
4. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).
5. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142).
6. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο»
(Β΄ 4190).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).
8. Την υπ’ αρ. 994/66201/15-06-2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον
τομέα της σηροτροφίας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του
Κανονισμού (ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄1309).
9. Το υπ’ αρ. 21247/05-04-2022 έγγραφο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
10. Το από 19-04-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της
σηροτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται
στο ποσό των 308 ευρώ/κουτί.

θυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1
Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό
των 10,22 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, σύμφωνα με την υπ’
αρ. 1629/64708/14-06-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον
τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το
άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το Κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014
της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2127).

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 1631/2022
(2)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου
και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’) της παρ. 2 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 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), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).
4. Την υπ΄ αρ. 1629/64708/14-06-2017 κοινή απόφαση
του Υπουργού και του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο
52, του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από
το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2127).
5. Το υπ΄ αρ. 23084/13-04-2022 έγγραφο του
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. όπου αναφέρεται ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων προς πληρωμή για το έτος ενίσχυσης 2021.
6. Το από 19-04-2022 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ-

Άρθρο 2
Ισχύς - Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά στις
αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 1630/2022
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1629/64708/14-06-2017
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον
τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα
με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013
του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος
2017 και εφεξής» (Β΄ 2127).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης 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
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) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
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σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (Α΄200).
γ) Tου άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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) 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347).
β) (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98,
(ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347).
γ) Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 639/2014 της
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του
εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181).
δ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 640/2014 της
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τους κατ' εξουσιοδότηση, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181).
ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής (EE L 181).
στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EE L 227).
ζ)(ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής «για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων.
η) (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπρο-
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βάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
1782/2003 και των οδηγιών 92/102/EOK και 64/432/ΕΟΚ.
3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄ 138).
5. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).
6. Την υπ' αρ. 263493/16-08-2004 κοινή υπουργική
απόφαση, σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού
τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του
Συμβουλίου» (Β΄ 1253).
7. Το άρθρο 33 της υπ’ αρ. 104/7056/2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και
διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ'
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου» (Β΄ 147).
8. Την υπ’ αρ. 1791/74062/02-07-2015 υπουργική απόφαση για την «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014
της Επιτροπής» (Β΄ 1468).
9. Την υπ’ αρ. 188763/2011 κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με τη «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (Β΄ 2284) και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων».
10. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνικών επιλογών της ΚΑΠ της 1ης Αυγούστου 2016, μέσω
ISAMM, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του
Καν. (ΕΕ) 639/2014 που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 54 και στην παρ. 6 του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ)
1307/2013.
11. Την υπ’ αρ. 18412/06-04-2022 εισήγηση του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ.
1629/64708/14-06-2017 υπουργική απόφαση (B’ 2127).
Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1629/64708/14-06-2017
υπουργικής απόφασης
1. Τροποποιείται η υπ’ αρ. 1629/64708/14-06-2017
υπουργική απόφαση (Β΄ 2127) ως εξής:
Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων αιγοπροβάτων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του Καν.
(ΕΕ) 640/2014, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που
απορρέουν και οφείλονται στον κτηνοτρόφο, εφαρμό-
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ζονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 64 και 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στις παρ. 1,
2, 3 και 4 του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 640/2014».
2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 1629/64708/
14-06-2017 (Β΄ 2127) απόφαση Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 328/53481/
11-04-2018 (Β΄1359) απόφαση Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την
υπ’ αρ. 1382/358199/10-12-2021 (Β΄ 5937) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τεύχος B’ 1964/19.04.2022

Άρθρο 3
Ισχύς - Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις πληρωμές των αιτήσεων ενίσχυσης από το 2021 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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