
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 255/58529 
  Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 

του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2

του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις 

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης 

των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής 

περίστασης και των φυσικών περιστατικών σε 

βοοειδή και σε αιγοπρόβατα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 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 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 (Α΄78).

β) 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 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

γ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 (Α’200) «Σύ-
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο-
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2) Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 1393/2016 της 
Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση του 
κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής 
για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών κα-
θώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 

άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
και την πολλαπλή συμμόρφωση.

3) Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 1383/2015 της 
Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση 
του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 639/2014 όσον αφο-
ρά στους όρους επιλεξιμότητας σχετικά με τις απαιτή-
σεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων 
για τη συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου.

4) Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμο-
γής του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο ολοκληρωμέ-
νο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

5) Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 641/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα-
νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής.

6) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της 
Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά στο ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρ-
ριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητι-
κές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

7) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 639/2014 της Επι-
τροπής της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του 
Καν.(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 κανο-
νισμού.

8) Τον Καν.(ΕΕ) 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) 637/2008 και του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του 
Συμβουλίου.
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9) Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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.

10) Την ανακοίνωση C(88) 1696 της Επιτροπής περί 
«Ανωτέρας βίας στο ευρωπαϊκό γεωργικό δίκαιο» (88/C 
259/07).

11) Το π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

12) Το π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13) Την αριθ. 104/7056/22.01.2015 (Β’147) απόφαση 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές 
επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΚ) 
1307/2013 και του Καν.(ΕΚ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

14) Την αριθ. 2429/119958/06.09.2018 (Β’3901) από-
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία 
Τελιγιορίδου».

15) Την αριθ. 2428/119952/06.09.2018 (Β’3936) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασί-
λειο Κόκκαλη».

16) Την αριθ. 107873/04.12.2018 εισήγηση του Ορ-
γανισμού Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

17) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4 του κανονισμού 
(ΕE) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013, σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου της συν-
δρομής γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περί-
στασης στα βοοειδή και αιγοπρόβατα και του άρθρου 32 
του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 σχετικά με τις εξαιρέσεις 
από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε περι-
πτώσεις απωλειών βοοειδών και αιγοπροβάτων, λόγω 
φυσικού περιστατικού, στο πλαίσιο των καθεστώτων 
των άμεσων ενισχύσεων.

Άρθρο 2 
Περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρας βίας - 
εξαιρετικής περίστασης

1. «Ανωτέρα βία-Εξαιρετική περίσταση» συνιστά κάθε 
απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δε θα μπορούσε να απο-
τραπεί, μολονότι επιδείχθηκε κάθε δυνατή επιμέλεια εκ 
μέρους του κτηνοτρόφου, καθώς και κάθε περίπτωση 
ασυνήθιστου γεγονότος που εκφεύγει του ελέγχου του 
κτηνοτρόφου. Η «ανωτέρα βία - εξαιρετική περίσταση» 

καθιστά αιτιολογημένη τη μη συμμόρφωση των κτη-
νοτρόφων στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές 
υποχρεώσεις τους για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων 
που σχετίζονται με το ζωικό κεφάλαιο ή επηρεάζονται 
από αυτό. Ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμά του να 
λάβει άμεσες ενισχύσεις για την έκταση ή τα ζώα που 
ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν τα γεγο-
νότα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής περίστασης.

2. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας δύναται να χαρακτηρι-
στούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Η μείωση του πλήθους των ζώων της εκμετάλλευ-
σης λόγω νοσημάτων και ειδικότερα:

(αα) ο θάνατος ή η υποχρεωτική θανάτωση μέρους 
ή του συνόλου των ζώων της εκμετάλλευσης λόγω των 
παρακάτω νοσημάτων:

Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Αφθώδης πυρετός, Πανώλη 
των βοοειδών, Πυρετός της κοιλάδας του Rift, Λύσσα.

Βοοειδή: Οζώδης δερματίτιδα, Φυσαλιδώδης στοματί-
τιδα, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών (ΣΕΒ).

Αιγοπρόβατα: Ευλογιά, Καταρροϊκός πυρετός 
(Bluetongue), Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, Κλα-
σική τρομώδης νόσος.

(αβ) η υποχρεωτική σφαγή μέρους ή του συνόλου των 
ζώων της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εφαρμογής προ-
γραμμάτων για τα παρακάτω νοσήματα:

Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Βρουκέλλωση.
Βοοειδή: Φυματίωση, Ενζωοτική Λεύκωση, Καταρρο-

ϊκός πυρετός(Bluetongue).
Αιγοπρόβατα: Λιστερίωση, Πυρετός Q, Λεπτοσπείρωση.
(β) Η μείωση του πλήθους των ζώων της εκμετάλ-

λευσης χωρίς δυνατότητα αντικατάστασής τους. Η πε-
ρίπτωση αυτή συντρέχει όταν κανένα από τα ζώα της 
εκμετάλλευσης δεν έχει προσβληθεί από νοσήματα της 
υποπερίπτωσης αα της παρούσας παραγράφου, ούτε 
από Καταρροϊκό Πυρετό (Bluetongue) στα βοοειδή, 
αλλά η εκμετάλλευση αυτή βρίσκεται σε οριοθετημένη 
ζώνη επιβολής περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώ-
πιση των εν λόγω νοσημάτων.

(γ) Η διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης λόγω:
(γα) θανάτου του δικαιούχου,
(γβ) μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου προς 

εργασία.
3. Ως εξαιρετική περίσταση δύναται να χαρακτηρι-

στούν οι παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση εξαιτίας σο-

βαρής φυσικής καταστροφής με αποτέλεσμα: (αα) την 
πώληση ή σφαγή του συνόλου των ζώων της εκμετάλ-
λευσης εξαιτίας εκτεταμένης ή ολοσχερούς καταστρο-
φής των σταβλικών εγκαταστάσεων από ακραία καιρικά 
φαινόμενα όπως χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, κεραυ-
νός ή φυσικά φαινόμενα όπως σεισμός, κατολίσθηση, 
καθίζηση, καθώς και μη ελεγχόμενων καταστάσεων 
όπως πυρκαγιά,

(αβ) τον θάνατο ζώων της εκμετάλλευσης εξαιτίας 
καιρικών φαινομένων όπως χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, 
καύσωνας, μη ελεγχόμενων καταστάσεων όπως κατα-
σπάραξη από άγρια ζώα ή εξαιτίας όσων αναφέρονται 
στην υποπερίπτωση αα της παρούσας παραγράφου.

(β) Εκτεταμένη ή ολοσχερής καταστροφή κτιρίων της 
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εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή 
ζώων εξαιτίας μη προβλέψιμου ατυχήματος με αποτέλε-
σμα: (βα) την πώληση ή σφαγή του συνόλου των ζώων 
της εκμετάλλευσης, (ββ) τον θάνατο ζώων της εκμετάλ-
λευσης εξαιτίας καταπλάκωσής τους.

(γ) Απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήμα-
τος της εκμετάλλευσης.

(δ) Κλοπή ζωικού κεφαλαίου.
4. Ειδικά για την περίπτωση των συνδεδεμένων ενι-

σχύσεων στον τομέα του βόειου, πρόβειου και αίγειου 
κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013 και το κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
639/2014 και για την περίπτωση της ενίσχυσης της το-
πικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την 
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) 1405/2006, ως γεγονός ανωτέρας βίας – εξαιρετι-
κής περίστασης αναγνωρίζεται η μη τήρηση των όρων 
επιλεξιμότητας, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο 
στην απομάκρυνση των ζώων από την εκμετάλλευση 
λόγω γεγονότων που εμπίπτουν στις παραγράφους 2 
και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3 
Περιπτώσεις φυσικών περιστατικών

Για τις ανάγκες της παρούσας, ως «φυσικό περιστατι-
κό» (εφεξής φυσική απώλεια), ορίζεται η απώλεια ζωι-
κού κεφαλαίου, χωρίς υπαιτιότητα του κατόχου, η οποία 
οφείλεται:

(α) Στα παρακάτω νοσήματα:
Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Γαγγραινώδης μαστίτιδα, 

Άνθρακας, Πνευματάνθρακας.
Βοοειδή: Ιογενής διάρροια - Νόσος των βλεννογόνων, 

Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός (Γαγγραινώδης κόρυζα), 
Κολιβακιλλική μαστίτιδα.

Αιγοπρόβατα: Προϊούσα πνευμονία, Παραφυματίωση, 
Αδενωματώδης πνευμονία, Λοιμώδης πλευροπνευμονία 
αιγών, Νόσος οιδήματος αιγών.

(β) Στις παρακάτω παθήσεις των βοοειδών:
Παθολογικές καταστάσεις τοκετού, Μετατόπιση ηνύ-

στρου δεξιά με στροφή, Ειλεός.
(γ) Σε περιπτώσεις καταγμάτων στα βοοειδή, λόγω 

ατυχήματος.
Στις περιπτώσεις αυτές ο κτηνοτρόφος εξαιρείται από 

την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 31 
του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014.

Άρθρο 4 
Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης γεγονότος 
ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή 
φυσικής απώλειας (προθεσμίες και απαραίτητα 
δικαιολογητικά)

1. Αίτημα αναγνώρισης γεγονότος ανωτέρας βίας - 
εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας, δύναται 
να υποβάλλουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν 
βοοειδή ή αιγοπρόβατα σε εκμετάλλευση εγγεγραμμένη 
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρι-
κής (ΟΠΣΚ) και υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 

(ΕΑΕ) στην οποία δηλώνουν την εν λόγω κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
αυτών.

β) κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση γεγονότος ανωτέρας 
βίας οφειλόμενης στην υποπερίπτωση (γα) της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 2, το αίτημα αναγνώρισης δύναται να 
υποβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
από την υποβολή του.

2. Στην περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας ή εξαι-
ρετικής περίστασης βοοειδών ή αιγοπροβάτων, καθώς 
και στην περίπτωση φυσικής απώλειας αιγοπροβάτων, 
το αίτημα αναγνώρισης συνοδευόμενο από τα δικαιο-
λογητικά της παραγράφου 4, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, 
μέσω σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός 
της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3. 
Στην περίπτωση φυσικής απώλειας βοοειδών, ως αίτημα 
αναγνώρισης εκλαμβάνεται η εμπρόθεσμη κοινοποίηση 
των θανάτων των ζώων στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

3. Το αίτημα αναγνώρισης ανωτέρας βίας ή εξαιρε-
τικής περίστασης, υποβάλλεται εντός προθεσμίας που 
δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από 
την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει. Το αίτημα 
αναγνώρισης φυσικής απώλειας αιγοπροβάτων υπο-
βάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη 
διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων, ενώ 
το αίτημα αναγνώρισης φυσικής απώλειας βοοειδών 
υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000. Η έναρ-
ξη των προθεσμιών εξειδικεύεται, κατά περίπτωση, στο 
Παράρτημα Α της παρούσης.

Σε κάθε περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της υποβολής 
ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

(α) δικαιολογητικά της παραγράφου 4 που αφορούν 
σε αίτημα αναγνώρισης φυσικής απώλειας υποβάλλο-
νται το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που 
έπεται του έτους ενίσχυσης,

(β) δικαιολογητικά της παραγράφου 4 που δεν έχουν 
εκδοθεί ή δεν είναι διαθέσιμα στον κάτοχο του ζωικού 
κεφαλαίου κατά την υποβολή του αιτήματος, χωρίς υπαι-
τιότητά του, επιτρέπεται να υποβληθούν εκ των υστέρων 
και συμπληρωματικά, αμέσως μετά την έκδοσή τους ή 
τη διάθεσή τους στον κάτοχο και το αργότερο έως την 
31η Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους ενίσχυσης.

4. Το αίτημα αναγνώρισης γεγονότος ανωτέρας βίας -
εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας συνοδεύ-
εται, κατά την υποβολή του, από τα δικαιολογητικά που 
παρατίθενται στο Παράρτημα Α της παρούσης. Σε κάθε 
περίπτωση:

(α) εάν το αίτημα αφορά σε εκμετάλλευση αιγοπρο-
βάτων, συνυποβάλλεται ενημερωμένο το Μητρώο εκ-
μετάλλευσης,

(β) εάν, κατά τον διοικητικό έλεγχο του αιτήματος, δεν 
καθίσταται δυνατό να εξακριβωθούν η ταυτοποίηση και 
ο ακριβής αριθμός των ζώων ή η συνδρομή των προϋπο-
θέσεων του άρθρου 5, αντίστοιχα προς τις περιπτώσεις 
των άρθρων 2 και 3, η αρμόδια αρχή ελέγχου δύναται 
να αναζητά κάθε είδους υποστηρικτικό έγγραφο για την 
επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων.
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Άρθρο 5 
Προϋποθέσεις αναγνώρισης γεγονότος 
ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή 
φυσικής απώλειας

1. Για την αναγνώριση γεγονότος ανωτέρας βίας - 
εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας ισχύουν 
οι ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

(α) οι κάτοχοι του ζωικού κεφαλαίου εφαρμόζουν 
τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή 
των ζώων, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
1760/2000 για τα βοοειδή, στον Κανονισμό (ΕΚ) 21/2004 
για τα αιγοπρόβατα, καθώς και στα συμπληρωματικά 
μέτρα εφαρμογής τους, όπως κάθε φορά ισχύουν,

(β) οι κάτοχοι του ζωικού κεφαλαίου έχουν εγκαίρως 
λάβει μέριμνα για την επικαιροποίηση του Μητρώου 
της εκμετάλλευσής τους στο ΟΠΣΚ, εάν πρόκειται για 
βοοειδή ή για την επικαιροποίηση του Μητρώου της 
εκμετάλλευσής τους με την καταχώριση της εξόδου 
των ζώων και την αιτιολογία αυτής, εάν πρόκειται για 
αιγοπρόβατα.

2. Επιπρόσθετα, για την αναγνώριση γεγονότων ανω-
τέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας 
πρέπει να συντρέχουν, κατά περίπτωση, οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Β της 
παρούσης.

Άρθρο 6 
Εξέταση αιτήματος ανωτέρας βίας - εξαιρετικής 
περίστασης ή φυσικής απώλειας

1. Η εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης γεγονό-
των που αφορούν στις περιπτώσεις των άρθρων 2 και 
3 πραγματοποιείται από τις επιτροπές του άρθρου 7. 
Ειδικότερα, η εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης γε-
γονότων ανωτέρας βίας που αφορούν στις περιπτώσεις 
(α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, πραγματο-
ποιείται μετά τη λήξη του έτους ενίσχυσης, για το οποίο 
εξετάζεται το εν λόγω αίτημα.

2. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της παραγρά-
φου 1, η έγκριση ή η απόρριψη των αιτημάτων κατα-
χωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ).

3. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ελέγ-
χου συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 5 κατά 
την εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης γεγονότων 
ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής 
απώλειας, παρατίθενται στα Παραρτήματα Β και Γ της 
παρούσης.

Άρθρο 7 
Επιτροπές εξέτασης αιτημάτων για αναγνώριση 
γεγονότων ανωτέρας βίας - εξαιρετικής 
περίστασης ή φυσικής απώλειας

1. Με απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστώ-
νται και συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές εξέτασης 
αιτημάτων αναγνώρισης γεγονότων ανωτέρας βίας-
εξαιρετικής περίστασης - φυσικής απώλειας στις Περι-
φερειακές Διευθύνσεις (ΠΔ) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτροπές 
αποτελούνται από υπάλληλους του ΟΠΕΚΕΠΕ κλάδου 
ΠΕ3 Κτηνιατρικής ή, ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους 

λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων με ελεγκτική εμπειρία 
σε ζωικό κεφάλαιο, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

2. Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται, προκειμένου να 
εξετάσει τα αιτήματα των κατόχων βοοειδών ή αιγοπρο-
βάτων, διοικητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6, και επιτόπια, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για να 
αποφανθεί εάν συντρέχουν οι, κατά περίπτωση, προϋπο-
θέσεις αναγνώρισής τους.  Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού εξέτασης, με το οποίο αιτιολογεί-
ται η έγκριση, μερικώς ή ολικώς, ή η απόρριψη του κάθε 
αιτήματος. Το πρακτικό κοινοποιείται στον αιτούντα και 
ηλεκτρονικά.

3. Κατά την εξέταση ενός αιτήματος, η τριμελής επι-
τροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και συμπλη-
ρωματική πληροφόρηση από την αρμόδια περιφερεια-
κή κτηνιατρική αρχή, από την Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή μέσω αυτής, από τη Γενική Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Άρθρο 8 
Ενστάσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής 
ηλεκτρονικής ένστασης κατά του πρακτικού εξέτασης 
και της σχετικής απόφασης της τριμελούς επιτροπής, 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παρα-
λαβή της έγγραφης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.

2. Η ένσταση διαβιβάζεται άμεσα στην ΚΥ, προκει-
μένου να εξεταστεί από πενταμελή επιτροπή, η οποία 
συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούμενη από υπάλληλους του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικής ή, ελλείψει αυτών, από 
υπάλληλους λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων με ελεγκτι-
κή εμπειρία σε ζωικό κεφάλαιο, εκ των οποίων δύο (2) 
υπηρετούντες στην ΚΥ και τρεις (3) υπηρετούντες στην 
ΠΔ, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή δύ-
ναται να καλεί καθ’ ύλη αρμόδιο υπάλληλο του ΥπΑΑΤ, 
όταν για τη λήψη απόφασης απαιτούνται εξειδικευμένες 
γνώσεις επί των θεμάτων που εξετάζονται.

3. Ο έλεγχος υποβαλλόμενης ένστασης ολοκληρώ-
νεται με τη σύνταξη πρακτικού εξέτασης, με το οποίο 
αιτιολογείται η έγκριση, μερικώς ή ολικώς, ή η απόρριψη 
του κάθε αιτήματος. Το πρακτικό κοινοποιείται στον αι-
τούντα ηλεκτρονικά. Η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής είναι οριστική και ανέκκλητη.

Άρθρο 9 
Παραρτήματα

Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήματα Α, Β και Γ, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
απόφασης και έχουν ως εξής:

Παράρτημα Α: «Προθεσμία υποβολής αιτήματος ανα-
γνώρισης γεγονότος ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περί-
στασης ή φυσικής απώλειας και συνοδά δικαιολογητικά»,

Παράρτημα Β: «Ειδικές προϋποθέσεις για την αναγνώ-
ριση γεγονότος ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης 
ή φυσικής απώλειας και διαδικασία ελέγχου αυτών»,

Παράρτημα Γ: «Διαδικασία προσδιορισμού του πλή-
θους ζώων για τα οποία αναγνωρίζεται γεγονός ανωτέ-
ρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας».
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Άρθρο 10 
Μεταβατικές διατάξεις

Γεγονότα ανωτέρας βίας που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και δύναται να 
αναγνωριστούν με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή, υποβάλλονται υποχρεωτικά εκ νέου ηλεκτρονικά, έως τη λήξη 
υποβολής των ΕΑΕ2019.

Άρθρο 11 
Ισχύς - Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

   Η Υφυπουργός

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ 
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*02011120304190020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2019-04-04T12:25:28+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




