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ΑΠΟΦΑΣΗ 

3η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΦ4653ΠΓ-
1ΛΠ)  Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υποβολή αιτήσεων 
στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) 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). 

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 

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)Του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 

«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α΄61).  

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: 
 α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,  
β) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
 

                             Αθήνα,          28-06-2022 
                             Αρ. Πρωτ:  1453/180970 
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      δ) 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. 

ε) 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)» (ΦΕΚ Β΄ 794/2008). 

στ) Την υπ’ αρ. 3096/20-04-2021  κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΥΟΔΔ 323). 

ζ) Την με αριθ. πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 

«Βιολογική γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 βάση του 

Καν.(ΕΚ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β’ 

6266/2021) 

2. Τους Κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α) Τον κανονισμό (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) Τον κανονισμό (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) Τον κανονισμό (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) 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 
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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). 

ε) 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). 

στ) 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). 

ζ) 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). 

 η) Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 2094/2020 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19», 

(EE L 433/22.12.2020). 

θ) Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «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», (EE L 437/28.12.2020). 

ι)  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 

Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου 

         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. 
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4. 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). 

5. Την από 09/04/2021 προδημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

6. Το υπ΄αριθ. 3237/13-12-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και 
Υποδομών. 

7. Τα υπ’ αριθ. 1141/30-5-2021 και 1472/27-06-2022 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα 
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. 

8. Την υπ΄αριθ. 1476/27-6-2022 

  σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Την 3η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΦ4653ΠΓ-1ΛΠ)  

Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για 

συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020 ως εξής: 

 Η παράγραφος 1.7 αντικαθίσταται ως κάτωθι: 

1.7  Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομή  
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε επτακόσια πέντε 
εκατομμύρια εκατό δέκα έξι  χιλιάδες  (705.116.000) ευρώ . 

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής: 

A. Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών  

  Δράση 11.1.1: ογδόντα τρία εκατομμύρια  (83.000.000) ευρώ . 

 Δράση 11.2.1: ογδόντα τρία εκατομμύρια  εκατομμύρια  (83.000.000) ευρώ . 

B. Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων  καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικών-
φαρμακευτικών φυτών 

  Δράση 11.1.1: εκατό σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) ευρώ . 

  Δράση 11.2.1: σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσια εξήντα μία χιλιάδες (41.361.000) 
ευρώ . 

Γ.   Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών (βοοειδών και αιγοπροβάτων ) 
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  Δράση 11.1.2: διακόσια έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (206.650.000) 
ευρώ . 

 Δράση 11.2.2: ενενήντα πέντε  εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(95.550.000) ευρώ . 

Δ.   Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων  

  Δράση 11.1.2: σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
(45.175.000) ευρώ . 

 Δράση 11.2.2: πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (5.380.000) ευρώ . 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση. 
                                                                   

                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                   
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                                                                              
 
 

                                                                             ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ                                                                                                           
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