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Κοινή Υπουργική Απόφαση
Αριθµός
ΘΕΜΑ: «Έγκριση συµπληρωµατικού προγράµµατος οικονοµικών αποζηµιώσεων και
ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2014»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.∆. 131/1974 «περί οικονοµικών ενισχύσεων στη
γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α`320) όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 1409/1983 (Α` 199) και το άρθρο 39 παράγρ. 10 του Ν.
2065/92 (Α` 113).
β) Το άρθρο 26, παρ.1, του Ν. 2362/1995 περί ∆ηµοσίου Λογιστικού (Α` 247).
γ) Το Π∆ 113/2010 Ανάληψη υποχρέωσης από τους ∆ιατάκτες(Α` 194).
δ) Το άρθρο 8, παρ.1, του Ν. 2430/1996(Α` 156).
Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1290/2005 του Συµβουλίου «για τη χρηµατοδότηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής» (ΕΕ L209 της 11-08-2005, σελ. 1).
Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 349/2005 της Ευρ. Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2005
«για τους κανόνες σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδότηση των επειγουσών
παρεµβάσεων και της καταπολέµησης ορισµένων νόσων των ζώων που αναφέρονται
στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (ΕΕ L55 της 01-03-2005, σελ. 12).
Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1857/2006 της Ευρ. Επιτροπής «σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισµού 70/2001» (ΕΕ L358 της 16-122006 σελ. 3).
Tην απόφαση 2009/470/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 «σχετικά µε
ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα» (ΕΕ L155 της 18-06-2009, σελ. 30).
Την απόφαση 2008/341/ΕΚ της Ευρ. Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2008 «για τον
καθορισµό κοινοτικών κριτηρίων για τα εθνικά προγράµµατα εκρίζωσης, ελέγχου και
επιτήρησης ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, που προβλέπει ότι τα προγράµµατα που
υποβάλλουν τα κράτη µέλη πρέπει προκειµένου να εγκριθούν βάσει του
χρηµατοδοτικού µέσου που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ 1 της απόφασης
2009/470ΕΚ να πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται στο παράρτηµα της απόφασης
2008/341/ΕΚ» (ΕΕ L115 της 29-04-2008, σελ. 44).
Την υπ’ αριθµ. 2013/512/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου
2013 σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης σε ορισµένα κράτη µέλη µε
σκοπό την υποστήριξη των εθελοντικών µελετών επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες
στις αποικίες µελισσών για την χρονική περίοδο 2013- 2014 (EE L279 της 19-10-2013,
σελ. 67).
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8. Την υπ’ αριθµ. 2013/722/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου
2013 για την έγκριση ετήσιων και πολυετών προγραµµάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και
την επιτήρηση ορισµένων νοσηµάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, τα οποία υπέβαλαν
τα κράτη µέλη για το έτος 2014 και τα επόµενα έτη, καθώς και της χρηµατοδοτικής συνδροµής
της Ένωσης στα προγράµµατα αυτά» (Ε.Ε. αρ L328 της 7.12.2012 σελ.101)
2014 (EE L279 της 19-10-2013,
9. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του υπ’ αρ. 63/2005 Προεδρικού ∆ιατάγµατος
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α`
98).
10. To Π.∆ 89/2014 ∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
ΦΕΚ 134Α
11. Τη µε αρ.Υ48/9-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Σταϊκούρα Χρήστου (Β` 2105).
12.Την υπ’ αριθµ. 4424/137557/11-11-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Επέκταση της εφαρµογής του πιλοτικού
προγράµµατος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες µελισσών για την περίοδο 20132014» (Β` 2923).
13. Την υπ’ αριθ. 432/20486/14-02-2014 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών «Έγκριση
προγράµµατος Οικονοµικών αποζηµιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την
επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014» (Β`
345).
14. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού ύψους πέντε εκατοµµυρίων 5.000.000€ (ευρώ), που θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων (Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 5329), µε κοινοτική χρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων – ΕΚΤΕ).
15. Τη µε αρ. πρωτ. 1139/64538/15/5/2014 ΕΑ∆ 646, που καταχωρήθηκε µε α.α.46153 στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής, Απόφαση ∆έσµευσης Πίστωσης της ∆/νσης
Οικονοµικής του ΥΠΑΑΤ.(Α∆Α ΒΙΦ5Β-∆ΩΟ)
16. Την από 23/5/2014 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται συµπληρωµατικό πρόγραµµα οικονοµικών
αποζηµιώσεων και ενισχύσεων ύψους πέντε εκατοµµυρίων Ευρώ 5.000.000€,που
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της
χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεµβάσεις) στο
πλαίσιο εφαρµογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, µε κοινοτική
συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΚΤΕ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης άρθρο 2 παράγραφος 2α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου (ΕΕ L209
της 11-08-2005, σελ. 1).
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 432/20486/14-02-2014 Κοινή Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
«Έγκριση προγράµµατος Οικονοµικών αποζηµιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από
την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014» (Β`
345).
Άρθρο 3
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∆ιάρκεια ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δηµοσιεύσεως της έως 31 ∆εκεµβρίου 2014.
2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων παρέχει οδηγίες σε ότι αφορά την
εφαρµογή της παρούσας.
3. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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