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Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4314/23-12-2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2. 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133). 

3. Το ν. 4914/21-03-2022 (Α’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, 
σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” 
και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 65, παρ. 19.  

4. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
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Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

5. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013).  

6. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) 
αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347/20.12.2013). 

7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014). 

8. Τον Καν. 2020/2220 της 23ης Δεκεμβρίου του 2020 σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 
2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την 
κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

9. Τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

10. Τον Καν (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. 

11. Το π.δ. 97/08-09-2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α΄ 138). 

12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄19) 
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13. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄142). 

14. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων 
και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 
100). 

15. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (B’ 4190).  

16. Την υπ’ αριθ. 282966/9-7-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων 
που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 125).  

17. Την υπ’ αριθ. 4941/07-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα 
Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα 
πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (Β΄ 
2538). 

18. Την αριθ. 2618/13-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β΄5375). 

19.  Την υπ’ αριθ. 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» (Β΄ 794). 

20. Την  υπ’  αριθ.  2004/101527/18.07.2018 απόφαση του  Υπουργείου  Αγροτικής  
Ανάπτυξης  και Τροφίμων με θέμα «Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμών για τις δαπάνες του γεωργικού ταμείου ΕΓΤΑΑ» 

21. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  2014- 2020”» (Β’ 1273), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της 
Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
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σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α ́ 209), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β ́ 2471)» (Β’ 841) . 

24. Το από 3/3/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο 
παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την εν λόγω τροποποίηση. 

25. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού Προϋπολογισμού.         

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3148/18-11-2022 (Β΄ 5873) απόφασης του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής 
του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται 
ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»”, ως κατωτέρω: 

1. Στο άρθρο 6 «Κριτήρια επιλεξιμότητας», για το Υπομέτρο 1, το 5ο, 6ο, 7ο και 8ο 
εδάφιο «Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα [….] Οι 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή […] το κριτήριο 
αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση», αντικαθίστανται ως εξής: 

«• Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να 
τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από 
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία  θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). 
Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν 
την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση. Εξαιρούνται επίσης  
από την τεκμηρίωση της παραγωγικής δραστηριότητας βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00€ οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι ΕΑΕ έτους 
2021. 

• Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή πρέπει 
να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από 
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία  θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). 
Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν 
την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση. Εξαιρούνται επίσης από 
την τεκμηρίωση της παραγωγικής δραστηριότητας βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00€ οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι ΕΑΕ έτους 
2021.» 

 
2. Στο άρθρο 6 «Κριτήρια επιλεξιμότητας», για το Υπομέτρο 2, το 7ο, 8ο, 9ο και 10ο 

εδάφιο «Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα [….] Οι 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή […] το κριτήριο 
αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση», αντικαθίστανται ως εξής: 
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«• Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να 
τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από 
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία  θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). 
Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν 
την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση. Εξαιρούνται επίσης από 
την τεκμηρίωση της παραγωγικής δραστηριότητας βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00€ οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι ΕΑΕ έτους 
2021. 

• Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή πρέπει 
να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από 
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία  θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). 
Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν 
την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση. Εξαιρούνται επίσης από 
την τεκμηρίωση της παραγωγικής δραστηριότητας βάσει κύκλου εργασιών 
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00€ οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι ΕΑΕ έτους 
2021.» 
 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3148/18-11-2022 (Β΄ 5873) απόφαση του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής 
του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται 
ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»”, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ 
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