
1 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΑ  
ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 
Τ.Κ. : 104 41 – Αθήνα 
Πληροφ.: Α. Χριστιανού 
e-mail: achristianou@mou.gr  
Τηλ.: 210 5275251 
 

ΦΕΚ: 7140/Β/31-12-2022 

Αθήνα, 23-12-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 6139 

 

Α.Δ.Α.:  

  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2259/16-3-2018 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

«Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας” 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022» 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις εθνικές διατάξεις: 

α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως 

κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 

του άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 

β) του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως κάθε φορά ισχύει, και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 του άρθρου 69 αυτού. 

γ) του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

δ) του π.δ. 5/2022 (ΦΕΚ Α΄ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων». 

ε) του π.δ 40/2021 (ΦΕΚ Α΄ 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών». 

στ) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».   

ζ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

η) του π.δ. 56/2021 (ΦΕΚ Α΄ 142) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».  

θ) του π.δ. 8/2022 (ΦΕΚ Α’ 19) «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».  
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ι) Της υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 1867) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Ιωάννη Τσακίρη». 

ια) της υπ’ αρ. 6309/10-09-2021 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 4190) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο».  

ιβ) της υπ’ αρ. 4760/23-6-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 483/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./23-6-2021). 

 

2. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

α) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 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 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. 

β) του Καν. (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, όπως ισχύει κάθε φορά. 

γ) Τον Καν. (EE) 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, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

δ) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 

συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.  

3. Την υπ’ αρ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2022, όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

4. Την υπ’ αρ. 2618/13-10-2022 κοινή απόφαση των υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 -2027» (ΦΕΚ Β΄ 5375). 

5. Την υπ΄ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ‘‘Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  

2014 – 2020’’» (ΦΕΚ Β΄ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά. 
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6. Την υπ’ αρ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

«Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020».  

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ με το αρ. πρωτ. 

3255/28-11-2022 έγγραφό της. 

8. Τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με το αρ. πρωτ. 66283/31-10-2022 έγγραφό του και το από 28-11-2022 μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

9. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με το  αρ.  πρωτ. 124047-20-12-

2022/ΕΥΚΕ: 2172 έγγραφό της. 

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2259/16-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης του 

αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(ΦΕΚ Β΄ 1032) με θέμα: ‘‘ Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε 

συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’, ως προς τα παρακάτω 

σημεία: 

 

Άρθρο μόνο 

 

1. Πριν από το άρθρο 2 παρεμβάλλεται ο τίτλος:  

« Κεφάλαιο Α  

Πλαίσιο λειτουργίας της δράσης 3.1.1 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας » 

 

2. Μετά από το άρθρο 5 προστίθεται το ακόλουθο Κεφάλαιο Β, ως εξής:  

« Κεφάλαιο Β 

Πλαίσιο λειτουργίας της δράσης 3.1.2 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας 

 

Άρθρο 6  

Υπαγόμενες πράξεις  

Η δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του υπομέτρου 3.1 

καλύπτει τη συμμετοχή στο εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» και συγκεκριμένα την εφαρμογή των προτύπων 

AGRO 2-1 και 2-2 του συστήματος. 

 

Άρθρο 7  
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Δικαιούχοι 

1. Στο πλαίσιο της δράσης 3.1.2 του υπομέτρου 3.1 ενισχύονται «ομάδες γεωργών», όπως 

καθορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ωφελούμενα μέλη 

των ομάδων πρέπει να κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. 

(ΕΕ) 1307/2013. 

2. Όταν η δραστηριότητα για την οποία παρέχεται ενίσχυση αφορά την εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική 

Παραγωγή (πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2)» σε βαμβάκι, ενισχύονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και δεν ενισχύονται οι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους ορισμούς του 

άρθρου 2, σημ. 1 και 14, και τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής. 

 

 

Άρθρο 8  

Είδος και ποσοστά ενίσχυσης  

1. Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, βάσει του άρθρου 67 παρ. 1β (τυποποιημένες 

κλίμακες κόστους κατά μονάδα) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 ανάλογα με το μέγεθος της «ομάδας 

γεωργών» (αριθμός μελών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων). 

2. Η ενίσχυση παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, βάσει των πάγιων δαπανών που 

απορρέουν από τη συμμετοχή στο εθνικό σύστημα ποιότητας που λαμβάνει στήριξη, για μέγιστη 

διάρκεια πέντε ετών. Πάγιες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του 

συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω 

σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται 

με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.  

3. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

4. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης από το υπομέτρο, συνολικά μέσω όλων των δράσεων, περιορίζεται 

ετησίως σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.  » 

 

3. Όπου στα άρθρα 2 και 4 γίνεται αναφορά σε «υπομέτρο» ή «υπομέτρο 3.1» νοείται «δράση 3.1.1». 

4. Το άρθρο 6 αναριθμείται σε άρθρο 9. 

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 2259/16-3-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1032). 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ 
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