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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αθήνα,     26/11/2019      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                          Αρ.Πρωτ.: 3577/305820 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης  
& Υδατοκαλλιεργειών 
 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 58 
Ταχ. Κώδικας: 10441 
Πληροφ.: Κοροβέσης Α. 
                  Περδικάρης Α. 
Τηλ.: 210 5275283 
          210 5275277 
Φαξ.: 210 5275273 
E-mail: akorovesis@minagric.gr 
             aperdikaris@minagric.gr 

 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

 
1. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  ΥπΑΑΤ 

      - Τμήμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 

2.  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

      - Δ/νση   Αγροτικής Ανάπτυξης και  Αλιείας 

      - Δ/νση   Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 

Ως προς ΠΔ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων 

στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 

 α)  Την με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β)  Της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014  «Α) 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 
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13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 γ)  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). 

 δ)  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.  Τους Κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α)   (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, 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, σ. 487). 

β)  (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, 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, σ. 549). 

γ)   (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

347/20.12.2013, σ. 608). 

δ)   (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013,  σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) 
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αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 

347/20.12.2013, σ. 865). 

ε)   Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (EE L 

227/31.07.2014, σ. 1). 

στ)  Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με 

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014, σ. 18). 

ζ)  Εκτελεστικό Κανονισμό (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, σ. 69). 

η)   Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 

όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 

εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 

συμμόρφωση (EE L 181/20.06.2014, σ. 48). 

θ)   (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και 

την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

2092/91  (EE L 189/20.07.2007, σ.1). 

ι)  (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη 

βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον 

βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων, (EE L 

250/18.09.2008, σ.1). 
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3.   Την αριθ. C(2015) 9170 final/11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση  

του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.  Τα άρθρα 13 έως 29 του ν. 2637/1998  «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, 

Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 

Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και 

θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και 

άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5.  Την αριθ. 1065/19.4.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση 

Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης 

της Ελλάδας 2014- 2020» (Β΄ 1273/4.5.2016). 

6.   Την με αριθμ. 539/27369/20-2-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για 

συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.  Το με αριθ. 776/20-03-2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (αριθ. πρωτ. 890/43405/20-03-2018 εισερχομένου στο ΥπΑΑΤ). 

8.   Τις αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο κατάλληλο 

Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

9. Τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης. 

10. Τις αιτήσεις ανάκλησης ένταξης πράξεων και τροποποίησης πράξεων, όπως αυτές υποβλήθηκαν 

από τους δικαιούχους στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-

2020, σύμφωνα με την αριθ. 3385/149227/31-10-2018 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Συστημάτων 

Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 α)  Την ανάκληση και την τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων, από το πρώτο έτος εφαρμογής 

(2019), της δράσης 11.2.2 του Μέτρου  11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020 : 

     των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος Ι που εγκρίθηκαν 

με την αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.2.2 

«Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην 
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κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

β)  Την ένταξη νέων δικαιούχων οι οποίοι είναι αποδέκτες μεταβίβασης, οι οποίοι: 

      αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙΙ για τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για 

τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 

11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 

«Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

 γ) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού και των στοιχείων των δικαιούχων του συνόλου των 

ενταγμένων πράξεων οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφαση 

Ένταξης Πράξεων: 

     της δράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές 

πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, σε 

συνολική δημόσια δαπάνη δέκα πέντε εκατομμύρια δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα 

ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (15.016.269,40€). 

 δ) Την τροποποίηση του συνολικού Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 σε δέκα πέντε εκατομμύρια δέκα έξι 

χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (15.016.269,40€).  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία μεταβίβασης και 

διαρκούν έως και την 17/05/2024.    

Για τους λοιπούς δικαιούχους (παλιούς) ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθ. 1970/156310/27-06-

2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ –ΜΕΙΩΣΕΙΣ / 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Οι υποχρεώσεις των νέων δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης σε αυτούς και η 

διαδικασία ελέγχου παραμένουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 

(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι μειώσεις κυρώσεις του συνόλου των 

δικαιούχων, παραμένουν επίσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 
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(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 

«Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 
 
 

  
 
                 Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και 

                                                                                                  Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  
                                                                                  

 

                      Μπαγινέτας Κωνσταντίνος 
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Συνημμένα: Παραρτήματα I και II 
 
Π Ι Ν Α ΚΑ Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ  
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  
3. Γραφείο Υφυπουργού  
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Π. και Δ.Κ.Π.  
6. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Τροφίμων  
7. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
8. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2014-2020  
9. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
0016508231 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
0016552364 
 

 




