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Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραµµένο) 

 
 
 

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524 

 
 Αθήνα,   15/1/2018 
 Αριθµ. Πρωτ.: 210/133264 

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 ∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τµήµα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 
ΘΕΜΑ:              «Κατανοµή βοσκοτόπων» 

 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση 1953/8-12-2017 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. 
Νικολόπουλος, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 

Η προσωρινή κατανοµή µεριδίων επιλέξιµων βοσκοτόπων του 
Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), αφορά στις 
ανάγκες εφαρµογής ενωσιακών και εθνικών προγραµµάτων, ο δε αντίστοιχος 
θεµατικός χάρτης του ΣΑΑ (LPIS – GIS) δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία 
και διαχείριση των εκτάσεων αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 60 του ν. 4264/2014 
(Α΄118). Οποιαδήποτε επιλέξιµη και µη επιλέξιµη αγροκτηνοτροφική έκταση είναι 
υποχρεωτικό να δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΕ αλλά 
και τις διατάξεις του ν. 3877/2010 (Α΄160). Η διαδικασία αυτή από το έτος 2009 
και εξής γίνεται ενιαία, υποχρεωτικά ψηφιακά και πλήρως γεωχωρικά. 

Σηµειώνεται ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Νήσου Κεφαλληνίας και 
Νήσου Ιθάκης οι δηλούντες κτηνοτρόφοι, ως επί το πλείστον δικαιούχοι 
ενισχύσεων, είναι συνολικά 939, των οποίων δεν επαρκούν οι δηλούµενες ως 
“ιδιόκτητες” επιλέξιµες εκτάσεις βοσκοτόπων και απαιτούνται 21.144 ha επιπλέον 
επιλέξιµα εκτάρια. Αυτά διατέθηκαν σύµφωνα µε την αριθ. 873/55993/20.5.2015 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανοµή βοσκοτόπων στους 
κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄942/26.5.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Τονίζεται ότι, η προσωρινή κατανοµή βάσει της ανωτέρω απόφασης έθεσε ως 
αναλογικό κριτήριο κατανοµής το ζωικό κεφάλαιο των παραγωγών έτους 2015. 
Συνεπώς υπήρξε αναλογική κατανοµή ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους παραγωγούς. 

∆ιευκρινίζεται περαιτέρω ότι, από την κατανοµή µεριδίων επιλέξιµων 
βοσκοτόπων εξαιρούνται ανά έτος οι δηλούµενες από τους παραγωγούς 
“ιδιόκτητες” εκτάσεις. Εποµένως, οποιαδήποτε επιλέξιµη έκταση δηλώνεται ως 
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“ιδιόκτητη” (ιδιωτική ή αποκλειστικής ιδιωτικής χρήσης), αυτή εξαιρείται της 
προσµέτρησης και της υποχρεωτικής γεωχωρικής εφαρµογής της προσωρινής 
κατανοµής της αριθ. 873/55993/20.5.2015 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Επιπρόσθετα, βάσει της αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «∆ιαδικασία µίσθωσης 
βοσκήσιµων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής 
ορθότητας της κατανοµής δικαιωµάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη µεταβατική 
περίοδο µέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» 
(Β΄2848/7.9.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα 
µεταβολής της προσωρινής κατανοµής κατά το επόµενο έτος, εφόσον υπάρχει 
συγκεκριµένη χωρική υπόδειξη και τεκµηρίωση του λόγου της προτεινόµενης 
µεταβολής. 

Απαραίτητο είναι να διευκρινιστεί επίσης ότι, το ψηφιακό σύστηµα του ΟΣ∆Ε 
δεν αποτελεί βάση κτηµατολογικών δεδοµένων για την κατάρτιση του Εθνικού 
Κτηµατολογίου και του Εθνικού ∆ασολογίου. Σε αυτό εισέρχονται δεδοµένα 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων υπό την έννοια της επιλέξιµης ασκούµενης αγροτικής 
δραστηριότητας, η οποία ανά έτος ενδέχεται να µεταβάλλεται δυναµικά είτε, 
γεωµετρικά, είτε περιγραφικά, είτε ως προς την κωδικοποίηση της, είτε ως προς το 
εύρος της επιλεξιµότητάς της. Ως εκ τούτου το Ε9, το οποίο είναι κατά δήλωση του 
πολίτη, είναι αναµενόµενο να παρουσιάζει απόκλιση κατά την γεωχωρική του 
εφαρµογή, είτε ως προς το έδαφος, είτε ακόµη και ως προς τους τίτλους. Άλλωστε, 
βάσει των ενωσιακών Κανονισµών δεν προβλέπεται η διερεύνηση του 
ιδιοκτησιακού  καθεστώτος µιας έκτασης που δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε, αλλά η κατοχή 
της από τον παραγωγό και απαραιτήτως η επιλεξιµότητα της. Κατ’ εξαίρεση 
προκύπτει ο έλεγχος της κατοχής της γης, στις περιπτώσεις συγκεκριµένων 
καταγγελιών σαφώς προσδιορισµένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ) 87, οι οποίες διερευνώνται παρά τον µεγάλο όγκο τακτικών ελέγχων και την 
απαίτηση εξειδικευµένων πόρων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης 
απέναντι στον αγροτικό κόσµο, επαρκώς επιχειρεί και προσπαθεί τεχνικά να 
προσεγγίσει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου να επιτευχθεί η τεχνική 
εφαρµογή του στο ΟΣ∆Ε, που ελέγχεται πολλαπλώς και πιστοποιείται από τις 
υπηρεσίες της ΕΕ κατά τη διαχείριση των ενωσιακών ενισχύσεων του πρωτογενούς 
τοµέα.  

Σηµειώνεται ότι, οι περιοχές της ΠΕ Νήσου Κεφαλληνίας και Νήσου Ιθάκης 
εµπίπτουν στη Χωρική Ενότητα -9- Νησιωτική Ελλάδα (Νησιά Αιγαίου και Ιονίου 
Πελάγους πλην των Νήσων Εύβοιας και Κρήτης) της αριθ. 873/55993/20.5.2015 
ΚΥΑ. Εποµένως, σε περίπτωση εξαίρεσής τους θα πρέπει να τροποποιηθούν οι 
ισχύουσες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν υπάρξει η εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 
2 της αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης, µε απόφαση από τον αρµόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη. 

Τέλος, αναφορικά µε τις δηµόσιες καταγγελίες του Ενιαίου Αγροτικού 
Συνεταιρισµού (ΕΑΣ) Κεφαλληνίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περί δήθεν πληµµέλειας 
εργασιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και τη διαχείριση και την 
καταβολή των ενισχύσεων, διευκρινίζεται ότι, σε καµιά περίπτωση δεν ευσταθεί η 
αναφορά περί πληµµέλειας εργασιών, καθότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρµόδιος και 
πιστοποιηµένος να ελέγχει την επιλεξιµότητα των δικαιούχων και των εκτάσεων και 
όχι τον τρόπο που αυτές δηλώνονται. Σηµειώνεται επίσης ότι, και στο παρελθόν 
έχουν γίνει ανάλογες αναφορές κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά συγκεκριµένων 
στελεχών και ελεγκτών του.  
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Σκόπιµο κρίνεται ωστόσο να σηµειωθεί ότι, κατά τα έτη 2008 έως 2016, ο 
ΕΑΣ Κεφαλληνίας-Ιθάκης απέφευγε συστηµατικά τους διενεργηθέντες επιτόπιους 
ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο των δειγµάτων ελέγχου 
(ΕΑΕ 2008, 2012), αλλά και των καταγγελιών (ΕΑΕ 2010, 2015, 2016). 

Κατά τα λοιπά αρµόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, προς 
το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε αντίγραφο της Ερώτησης.  

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Οικονοµικών (µε αντίγραφο της Ερώτησης) 
2. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο 
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