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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,    Αθήνα,   12-05-2015 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ      Αριθμ. πρωτ.:1242/52354        
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «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»  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
 

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 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 
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άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου». 

 

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 

1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», ο οποίος με την τροποποίηση που 

ψηφίστηκε στη Διαχειριστική Επιτροπή των άμεσων ενισχύσεων στις 23-04-2015, η οποία όμως δεν έχει δημοσιευθεί 

ακόμα, προβλέπει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν για το 2015 να παρατείνουν την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 

ενίσχυσης των γεωργών έως 15 Ιουνίου του 2015.  

3. Την επιστολή της Ε. Επιτροπής Ares(2015)1590472 - 14/04/2015, περί των κριτηρίων του ενεργού γεωργού, όπου 

αναφέρεται ότι η χώρα μας οφείλει να τροποποιήσει το κριτήριο που βασίζεται στο άρθρο 9.3.α, του καν. ΕΕ 

1307/2013, και να χρησιμοποιήσει το ποσοστό 5% που αναφέρεται στον κανονισμό.  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού. 

 

  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΙΙ  ΖΖ  ΟΟ  ΥΥ  ΜΜ  ΕΕ 

 

 

Άρθρο 1 

 

Την τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21-01-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 147Β/2015) ως εξής:  

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται με την κάτωθι: 

«4. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € 

θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι 

τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον 

πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 

ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων 

και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014 

και για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».». 

 

2. Στο άρθρο 38 προστίθεται μετά την παράγραφο 6 η παράγραφος 7 ως κάτωθι: 

«7. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2015 αντί της  ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 5 

και 6 του παρόντος άρθρου ορίζουμε την ημερομηνία 15η Ιουνίου.» 
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Άρθρο 2 

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 Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Προϊστάμενος 

Δ/νσης 

 

 

 

Α. Καρκούλια 

 

 

 

Σ. Κουτσομήτρος 

 

 

 

Ε. Κούρεντα 
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