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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ                            Αθήνα,  01 /02/2011 

  & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  Αριθ. Πρωτ.:8389 

         ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής  

 

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής      

 

 

 

   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής των  Μέτρων 3, 4, 5 & 6 της Ειδικής Στήριξης σε 

εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009» 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

        

Στα πλαίσια των Μέτρων Ειδικής Στήριξης που ελήφθησαν από τη χώρα μας σύμφωνα με 

το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια  αναλυτικού 

διοικητικού  έλεγχου των φυσικών φακέλων των ΑΕΕ 2010 του συνόλου των παραγωγών 

που έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους σε αυτά τα μέτρα ώστε να διαπιστωθεί αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση.  Ο διοικητικός έλεγχος που θα 

πραγματοποιηθεί και η προσκόμιση των επιπρόσθετων δικαιολογητικών (υποβάλλονται 

στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή /και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 

15/3/2011) θα περιλαμβάνει τα εξής : 
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2. ΜΕΤΡΟ 3 − Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν 

γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου 

και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής 

 

Α. Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής 

 

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής είναι οι γεωργοί οι οποίοι 

εκτρέφουν μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης, 

καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με 

καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού. Η εν 

λόγω ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που εκτρέφουν 

τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν το 

προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ’ έτος, συνολικά ανά εκμετάλλευση 

κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 

 

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού 

διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως 

αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή 

β) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 

της χώρας, αλλά μετακινούν τις μοσχίδες αναπαραγωγής τους στις ορεινές ή 

μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, 

όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 

του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου. 

 

 Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν και τους παρακάτω όρους: 

i) Να έχουν κλείσει τους 16 μήνες ζωής κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, να μην 

έχουν υπερβεί τους 24 μήνες στις 31 Δεκεμβρίου του έτους ενίσχυσης και να 

παραμένουν στην εκμετάλλευση στις 31/12/2010. Οι όροι αυτοί διαπιστώνονται από 

την ηλεκτρονική βάση των βοοειδών. 

ii) Να ανήκουν σε εκτροφή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Εκτροφή βοοειδών 

κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρείται η εκτροφή η 
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οποία δεν διαθέτει ατομική ποσότητα αναφοράς γάλακτος (ποσόστωση γάλακτος), 

πράγμα που διαπιστώνεται από τα αρχεία του ΕΛΟΓΑΚ. 

iii) Να ανήκουν σε καθαρή κρεοπαραγωγική ή να είναι προϊόν 1ης διασταύρωσης με 

καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή.  

iv) Οι επιλέξιμες μοσχίδες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του συνολικού 

αριθμού των γεννήσεων του έτους ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση για τις πρώτες 20 

γεννήσεις, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%.  

v) Δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία περίπτωση δίδυμες γεννήσεις. 

 

 Αποκλείονται της εν λόγω πρόσθετης ενίσχυσης: 

 οι παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 3.1 - Διατήρηση 

απειλούμενων α  αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, του μέτρου 2.1.4 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής». 

 οι μοσχίδες γαλακτοπαραγωγικών φυλών καθώς και  

 οι μοσχίδες που έχουν γεννηθεί σε μονάδες γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 

 

 Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που: 

 έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2010 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της πρόσθετης 

ενίσχυσης του μέτρου 3 

 η έδρα τους βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή 

οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας ή 

 η έδρα τους βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, 

αλλά μετακινούν τις μοσχίδες αναπαραγωγής τους σε ορεινές ή μειονεκτικές 

περιοχές της χώρας 

 διαθέτουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες  αναπαραγωγής 

διενεργείται διοικητικός έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα εξής : 

 

         Επιπρόσθετα δικαιολογητικά  

1. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση. 

2. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί  
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Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν καταθέσει τα ως άνω δικαιολογητικά 

στα πλαίσια των Μέτρων 211 & 212 - Ενισχύσεις στους γεωργούς  ορεινών και 

μειονεκτικών περιοχών (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2010, δεν υποχρεούνται 

να τα υποβάλλουν εκ νέου. 

 

Για όλες τις μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης 

που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού υποβάλλεται :  

3. στην περίπτωση που ανήκουν σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και αυτό δεν 

αποτυπώνεται στην ΚΒΔ λόγω λανθασμένης καταχώρησης, βεβαίωση του αρμόδιου 

Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών 

της ίδιας της μοσχίδας ή και των δύο γονέων της μοσχίδας  

4. στην περίπτωση που προέρχονται από πρώτη διασταύρωση με μητέρα που ανήκει σε 

καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και το τελευταίο δεν αποτυπώνεται στην ΚΒΔ λόγω 

λανθασμένης καταχώρησης, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης 

Ζώων ή υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών της μητέρας ανά μοσχίδα. 

5. στην περίπτωση που προέρχονται από πρώτη διασταύρωση με πατέρα που ανήκει σε 

καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή, δεδομένου ότι η εν λόγω πληροφορία δεν 

αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΚΒΔ, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής 

Βελτίωσης Ζώων ή υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών του πατέρα ή το 

διαβατήριο του πατέρα της κάθε μοσχίδας. 

6. στην περίπτωση τεχνητής σπερματέγχυσης, δεδομένου ότι η εν λόγω πληροφορία δεν 

αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΚΒΔ, αποδεικτικό σπερματέγχυσης με σπέρμα ταύρου 

καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής. Το αποδεικτικό σπερματέγχυσης πρέπει να 

συσχετίζεται με τη γέννηση και την ηλικία της συγκεκριμένης μοσχίδας. 

 

 

      Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής. 

 

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής καταβάλλεται 

συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση.   

 

Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:   

i. Να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση 

ii. Να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής 
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iii. Να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα 

 αυτού στις 31/12/2010. 

 

Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που: 

i. Έχουν αιτηθεί χορήγηση συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης στα πλαίσια του 

μέτρου 3 

ii. Είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής  

υποβάλλεται για το σύνολο των επιλέξιμων για την συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση 

μοσχίδων αναπαραγωγής: 

 

 βεβαίωση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (υπόδειγμα 1) ή γενεαλογικό 

πιστοποιητικό.  

 

 

3. Μέτρο 4 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 

των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και 

μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες 

 

Α. Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων. 

 

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων είναι οι γεωργοί οι οποίοι 

εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά 

εκμετάλλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά 

εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 

 

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

i. η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή 

κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 

της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει 

κάθε φορά, ή 

ii. η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών 

περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τις θηλάζουσες αγελάδες τους στις 

ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 
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85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και σύμφωνα με τους όρους που 

αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του 

Συμβουλίου. 

 

Για να είναι επιλέξιμες οι αγελάδες ως θηλάζουσες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω 

όρους: 

i. Να έχουν γεννήσει τουλάχιστον μία φορά. Διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων των βοοειδών. 

ii. Να ανήκουν σε εκτροφή βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Εκτροφή 

βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρείται 

η εκτροφή η οποία δεν διαθέτει ατομική ποσότητα αναφοράς γάλακτος 

(ποσόστωση γάλακτος) το έτος ενίσχυσης για την συγκεκριμένη εκτροφή βάσει 

των αρχείων του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛΟΓΑΚ). 

iii. Να είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 

iv. Να μην έχουν δηλωθεί το ίδιο έτος και ως μοσχίδες αναπαραγωγής 

 

 Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που : 

 έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2010 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του 

μέτρου 4 

 η έδρα τους βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή 

οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας ή 

 η έδρα τους βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, 

αλλά μετακινούν τις θηλάζουσες αγελάδες  τους σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές 

της χώρας 

 εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες. 

 

διενεργείται διοικητικός έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα εξής : 

 

         Επιπρόσθετα δικαιολογητικά  

1. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση. 

2. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί  
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Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν καταθέσει τα ως άνω δικαιολογητικά 

στα πλαίσια των Μέτρων 211 & 212 - Ενισχύσεις στους γεωργούς  ορεινών και 

μειονεκτικών περιοχών (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2010, δεν υποχρεούνται 

να τα υποβάλλουν εκ νέου. 

 

Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων. 

 

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων καταβάλλεται 

συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση 

 

Για να είναι επιλέξιμες οι θηλάζουσες αγελάδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:   

i. Να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση 

ii. Να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής 

iii. Να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού 

στις 31/12/2010. 

 

Αποκλείονται της εν λόγω συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης οι παραγωγοί που 

ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 3.1 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων 

φυλών αγροτικών ζώων, του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

 

Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που: 

i. Έχουν αιτηθεί χορήγηση συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης στα πλαίσια του 

μέτρου 4 

ii. Είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων  

υποβάλλεται για το σύνολο των επιλέξιμων για την συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση 

θηλαζουσών αγελάδων: 

     

 βεβαίωση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή γενεαλογικό 

πιστοποιητικό.  
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4. Μέτρο 5 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 

των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπροβείου 

κρέατος  

 

Α. Πρόσθετη ενίσχυση 

 

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν 

τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών 

και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής 

τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (εφόσον στην ΑΕΕ2010 

δηλώνεται έκταση). Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση.  

 

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται αυτοί των οποίων η έδρα της 

εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή 

οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την 

οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

 

Ως επιλέξιμα ζώα για την εν λόγω ενίσχυση θεωρούνται όλα τα θηλυκά αιγοπρόβατα άνω 

των 12 μηνών των ως άνω επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων. 

 

Το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που: 

 

 έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2010 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του 

μέτρου 5 

 η έδρα τους βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή 

οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας. 

 διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής 

τους σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (εφόσον δηλώνουν έκταση). 

 δηλώνουν στην ΑΕΕ2010 τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή 

αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών 

 

θα πρέπει να προσκομίσουν: 

 

 αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων . 
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Το μητρώο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή που διενεργήθηκε 

από το αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για το έτος 2010 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 8 της υπ’αριθμ. 263493 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16-8-2004). 

 

Κατά τον διοικητικό έλεγχο του μητρώου θα πρέπει να ελεγχθεί ο αριθμός των ενήλικων 

θηλυκών ζώων άνω των 12 μηνών που αναγράφεται στην ετήσια απογραφή του έτους 

2010.   

 

Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση  

 

Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συμπληρωματική 

πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα 

ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο 

της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. 

 

   Για το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που: 

 είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης 

 μέρος ή το σύνολο των επιλέξιμων για την πρόσθετη ενίσχυση αιγοπροβάτων τους 

επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό 

γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού,  

υποβάλλεται για το σύνολο των επιλέξιμων για την συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση 

αιγοπροβάτων: 

 απόσπασμα του γενεαλογικού βιβλίου του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης 

Ζώων. 

 

 

Γ. Πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων 

 

Πέραν των δύο ανωτέρω ενισχύσεων, χορηγείται και πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων 

αιγοπροβάτων ανά ζώο σε ετήσια βάση. 

     

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μετακινούμενων αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί των 

οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 

της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της 



                                                                                                                           

Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45 – Αθήνα 

 
                - 10 - 

 

χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 

73/2009 του Συμβουλίου. 

 

    Το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που: 

 

 έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2010 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του 

μέτρου 5 

 η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 

της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές 

περιοχές της χώρας, 

 

    διενεργείται διοικητικός έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχεται: 

 αν έχει υποβληθεί άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της 

αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου 

γίνεται η μετακίνηση. 

 αν έχει υποβληθεί άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της 

αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο 

έχουν μεταβεί  

Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν καταθέσει τα ως άνω δικαιολογητικά 

στα πλαίσια των Μέτρων 211 & 212 - Ενισχύσεις στους γεωργούς  ορεινών και 

μειονεκτικών περιοχών (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2010, δεν υποχρεούνται 

να τα υποβάλλουν εκ νέου. 

 

      Επιπρόσθετα δικαιολογητικά : 

 

 αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων . 

           Το μητρώο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή που 

διενεργήθηκε από το αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για το έτος 2010 σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της υπ’αριθμ. 263493 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16-8-2004). 

Κατά τον διοικητικό έλεγχο του μητρώου θα πρέπει να ελεγχθεί ο αριθμός των ενήλικων 

θηλυκών ζώων άνω των 12 μηνών που αναγράφεται στην ετήσια απογραφή του έτους 

2010   
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Αποκλείονται της ενίσχυσης του μέτρου 5 οι παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της 

δράσης 3.1 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, του μέτρου 

2.1.4  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής». 

 

 

5. Μέτρο 6 – Χορήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης του άρθρου 68 σε 

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με Προγράμματα Ανάπτυξης 

 

Δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι οι γεωργοί όλων των τομέων 

παραγωγής όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος για 

την περίοδο 2007 − 2013, και οι οποίοι δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για το 

σύνολο της επιλέξιμης γης τους. 

     

Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

i. η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή 

κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 

της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει 

κάθε φορά, ή η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή 

μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου 

κτηνοτρόφου στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τους 

όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του 

Συμβουλίου, και 

ii. κατέχουν τουλάχιστον ένα εκτάριο πλεονάζουσας επιλέξιμης γης σε σχέση με 

το σύνολο των δικαιωμάτων που ήδη διαθέτουν. 

 

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι 7 νέα δικαιώματα ενίσχυσης, από τα οποία 

προκύπτει ατομικό ποσό αναφοράς μέχρι τα 2.800 €.  Κάθε δικαιούχος λαμβάνει νέα 

δικαιώματα ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 6 μόνο μία φορά εντός της περιόδου 

2010 – 2012. 

 

Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει αίτηση κατανομής νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης, 

αξιολογούνται και μοριοδοτούνται με βάση τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. 

Γεωργοί που έκαναν έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας από 

το 2008 και μετά και δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για την 

επιλέξιμη γη της εκμετάλλευσής τους 20 

2. 

Κτηνοτρόφοι που διαθέτουν στην εκμετάλλευσή τους από 8 έως 

25 Μ.Μ.Ζ. και δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για την 

επιλέξιμη γη της εκμετάλλευσής τους 
15 

3. 

Λοιποί γεωργοί που δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για την 

επιλέξιμη γη της εκμετάλλευσής τους. 5 

4. 

Δικαιούχοι με συνολική 

αξία δικαιωμάτων ενιαίας 

ενίσχυσης: 

0 20 

5. Έως 1.000 € 10 

6. Από 1001 έως 5.000 € 6 

7. Από 5001 € έως 10.000 € 4 

8. Από 10.001 έως 30.000 € 2 

9. Μεγαλύτερη από 30.000€ 0 

 

Οι πίνακες κατάταξης των δικαιούχων συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως 

δηλώνουν οι υποψήφιοι στο έντυπο δήλωσης εκμετάλλευσης – αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 

του αντίστοιχου έτους, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η 

επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά.  Κατά την κατάταξη λαμβάνονται 

υπόψη μόνο τα πεδία της αίτησης που έχουν συμπληρωθεί. Κριτήρια για τα οποία δεν 

έχουν συμπληρωθεί τα ανάλογα πεδία της αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη έστω και αν 

προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση νέων 

δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατανομής δικαιωμάτων 

ενίσχυσης από το Εθνικό απόθεμα κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης  (§7, άρθρου 11 της 

υπ’ αριθμ. 262345 ΚΥΑ) επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί που έχουν ταυτόχρονα αιτηθεί 

στην ΑΕΕ 2010 κατανομή δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος 2010 και νέων δικαιωμάτων 

άρθρου 68 και εφόσον βρίσκονται σε ορεινή μειονεκτική περιοχή, θα πρέπει να κληθούν 
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να επιλέξουν κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις 

σχετικές ΚΥΑ για το ποιο είδος δικαιώματος επιθυμούν να αιτηθούν. 

 

Για το σύνολο των παραγωγών που: 

 έχουν αιτηθεί νέα δικαιώματα άρθρου 68 

 η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται σε ορεινή – μειονεκτική περιοχή ή μετακινούνται 

σε ορεινή μειονεκτική περιοχή 

 δηλώνουν τουλάχιστον ένα εκτάριο πλεονάζουσα επιλέξιμη έκταση σε σχέση με τα 

δικαιώματα που κατέχουν 

 δηλώνουν μισθωμένη έκταση 

 

διενεργείται διοικητικός έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχεται : 

 

 αν έχει υποβληθεί συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

 αν η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη ή ίση των 6 ετών, 

 η ημερομηνία έναρξης και λήξης της μίσθωσης.  

 ο αριθμός των εκταρίων που αναγράφονται στο μισθωτήριο 

 

Συν.: Υπόδειγμα 1_Βεβαίωση Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 

 

        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

              ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΠΡΟΣ: 

1. ΟΠΕΚΕΠΕ 

   -Περιφερειακές Δ/νσεις 

   -Νομαρχιακά Γραφεία  

 

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

 α) Γραφείο Υπουργού 

 β) Γραφείο Υφυπουργού 

 γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κανελλόπουλου 

 δ) Γραφείο Γενικής Γραμματέως κ. Μπαζώτη 

 ε) Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης 

 στ) Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής 

 ζ) Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής  

              - Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ 

η) Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης  

2. ΠΑΣΕΓΕΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Διοίκησης  

2. Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη 

3. Δ/νση Ενιαίας Ενίσχυσης και Διαχείρισης Δικαιωμάτων 

4. Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων 

5. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας  

6. Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 
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