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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του 
Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου για το 
έτος 2013».  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
 

1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3, του νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του 

Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως το άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη 

διάταξη του άρθρου 6, παρ. 1 του νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της 

Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 

EURATOM» (Α’ 70) και το άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως 

το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 

1892/1990 (Α’ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα. 
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2. Το άρθρο 22, παράγραφος 3 του Ν. 992/79 (Α280) «Περί οργανώσεως 

των διοικητικών υπηρεσιών δια την Εφαρμογήν της Συνθήκης 

Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και 

ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».  

3. Τα άρθρα 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α200/98), «Σύσταση 

Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α154/99) και το 

άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α223/01) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της 

Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 

3147/2003 (Α135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης 

ζητημάτων αποκατασθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 

άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 2362/95 (Α247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5. Το ΠΔ 402/88 (A187/88),  «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 

Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ. αριθ. 

Υ1/04 (ΥΒ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του 

Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων». 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1ο του υπ΄ 

αριθ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).  

7. Την αριθμ. 50637/29-8-2000 ΚΥΑ (Β1104) των Υπ. Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης 

κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών 

του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΝΠΙΔ» όπως ισχύει κάθε φορά  

8. Την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 262345/11-3-2010 (ΦΕΚ 
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323/Β/2010) «Εφαρμογή μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του 

Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 

της Επιτροπής.  

9. Την 40835/13-5-2010 ΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 

ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 

του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της ΚΥΑ 262345/22-3-2010 (ΦΕΚ 323/Β/2010)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την 406/43948/09-04-2013 ΚΥΑ «Άμεσες ενισχύσεις στους 

γεωργούς για το έτος 2013 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 

671/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 73/2009» 

11. Τους Κανονισμούς:  

Α. 73/2009 του Συμβουλίου « Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 

καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο κοινής 

γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 

για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005. (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ)   378/2007 και για την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Β. 1120/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον 

τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά 

με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για 

τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 

θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. 

Γ.  1122/2009 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων 

εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την 

πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων 

άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω 
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κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την 

πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που 

προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα.  

11. Το με αριθ. πρωτ. 42465/09-04-2014 σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ 

(με αριθ. πρωτ. εισερχομένου στη Δ/νση ΠΑΠ-Φυτών Μεγάλης 

Καλλιέργειας 575/48237/10-04-2014).  

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 
 
Το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το έτος 2013 καθορίζεται στα 

95 €/ha.  

  

    Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως. 

    

 

              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

            ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

            ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
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