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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. 

(ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του ρυζιού 

για το έτος ενίσχυσης 2015».  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄38), 
β) το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α΄174) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων», 
γ) το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ….Ανάπτυξης και Τουρισμού». 
δ) το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
2. Τις διατάξεις : 
α) της παρ.2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32) «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», 
β) του άρθρου 4 της με αριθμ. 1944/52291/12/5/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 924) «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού σε εκτέλεση 
του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 
3. Το με αριθ. 72520/21-04-2016 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) όπου αναφέρεται 
ότι η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 24.415,32 εκτάρια. 
4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 639/2014, όπου περιγράφονται οι επιλογές 
για τον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης των συνδεδεμένων 
ενισχύσεων. Δεδομένου ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις υπολείπονται κατά ένα μικρό ποσοστό της 
έκτασης αναφοράς, προκύπτει ότι το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να υπολογιστεί ως ο λόγος 
του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς την επιλέξιμη έκταση. Η αύξηση του ύψους 
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ενίσχυσης που προκύπτει σε σχέση με την ενδεικτική τιμή, δεν προκαλεί υπεραντιστάθμιση 
και μπορεί να αιτιολογηθεί. 
5. Την με αριθ. 31542/03-02-2016 Απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) «Παράταση 
της προθεσμίας παράδοσης του ρυζιού για την συνδεδεμένη ενίσχυση» 
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 
 
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2015, 

καθορίζεται στα 327,66 €/εκτάριο.  
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