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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. 
 

       Αθήνα, 11-05-2018 
        Αριθ. Πρωτ.1044/68390 

 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα της καλλιέργειας 
κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2017»  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 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» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής 
οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78). 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 
2. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 
20.6.2014, σ. 1) όπως ισχύει. 
3. Το άρθρο 5 της με αριθμ. 1571/62616/9-6-2017 ΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση του 
άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. (ΦΕΚ Β’ 2083). 
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4. Το υπ. αριθμ.34117/26-04-2018 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. 
5. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το 
2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 14.200 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του 
ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α)το 
λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται 
σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014  προς την έκταση 
που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το  έτος 2017και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για 
τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) 
στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014  προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014. 
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο μόνο 
 

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το 
έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα  493 Ευρώ/Εκτάριο.  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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