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«Τροποποίηση της με αριθμ 104/7056/21-01-2015 ΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄147) Εθνικές επιλογές,
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ.2 του αρ.62 του νόμου 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,
β) του ΠΔ 107/2014 (ΦΕΚ 174/Τ.Α/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
γ) του ΠΔ 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφοράς της
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Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
δ) του Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Τ.Α/ 27-1-2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
ε) της με αριθμ. Υ103(ΦΕΚ 309/ Β΄/2.3.2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά
με την Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του
Δημητρίου,
στ) της ΥΑ 104/7056, (ΦΕΚ 147Β/2015), με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ)
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου».
4. Το με αριθμ. DS_CDP-2015-04 έγγραφο της Ε.Επιτροπής, με βάση το οποίο
κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθούν οι διατάξεις περί των κριτηρίων
επιλεξιμότητας των εκτάσεων και να εισαχθούν ελεγκτικά κριτήρια για την
ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων σε όλη την Ελλάδα.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τροποποιείται η με αριθμ. 104/7056/21-01-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
147Β/2015) ως εξής:
1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 2, αντικαθίσταται με την παρακάτω:
«4.

Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:

(α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και
της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,
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(β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών
μεθόδων και μηχανημάτων.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 διαγράφεται.
3. Στο άρθρο 40 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για να είναι επιλέξιμες, οι εκτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του
επιλέξιμου εκταρίου καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Η επιλεξιμότητα των εκτάσεων
ελέγχεται στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων του δείγματος ως εξής:
Α. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε παραγωγή σύμφωνα με την παρ. 4.α του άρθρου 2,
ελέγχεται η ύπαρξη καλλιέργειας, ή η συγκομιδή προϊόντων, ή η ύπαρξη
υπολειμμάτων καλλιέργειας.
Β. Για τους βοσκότοπους σε παραγωγή σύμφωνα με την παρ. 4.α του άρθρου 2, η
διατήρηση ζωϊκού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.
Γ. Για τους δενδρώνες σε παραγωγή σύμφωνα με την παρ. 4.α του άρθρου 2, η
συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας, ή ο καθαρισμός του υποορόφου του
δενδρώνα ετησίως.
Δ. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β
του άρθρου 2, η εφαρμογή μίας άροσης ανά έτος.
Ε. Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β
του άρθρου 2, η κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση
να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών.
ΣΤ. Για τους δενδρώνες σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β του
άρθρου 2, ο καθαρισμός του υποορόφου του δενδρώνα ανά 2 έτη ή η εφαρμογή
κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη»

Άρθρο 2
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1. Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Χαράλαμπος Κασίμης

Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης

Κ. Αγγελάκης
Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και
Προώθησης Προϊόντων
Εισηγητής

Α. Λιάτου

Προϊστάμενος

Προϊστάμενος

Τμήματος

Δ/νσης

Σ. Κουτσομήτρος

Ε. Κούρεντα
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