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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4002/180010
Τέταρτη (4η) τροποποίηση της αριθ. 2848/
145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ’’Βιολογικές καλλιέργειες’’
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020» (Β΄4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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.
β) 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).
γ) 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

Αρ. Φύλλου 5865

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) 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 Ευρωπαϊ-
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κό 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).
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 20142020» (Β΄ 1273/4.5.2016).
6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
7. Την αριθ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου.» (Β’ 3901).
8. Την απόφαση-συμπεράσματα της 6ης συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ της Ελλάδας
2014-2020.
9. Την υπ’ αριθμ. 3977/19.12.2018 απόφαση οριστι-
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κοποίησης κριτηρίων επιλογής των δράσεων 11.1.1 και
11.2.1 και του υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020.
10. Το αριθ. 4047 /27.12.2018 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
11. Το αριθ. 115172/27.12.2018 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης (Β΄4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
Η αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφαση (Β΄4310/
30.12.2016) του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 668/2017 (Β΄682/6.3.2017),
2066/82545/28.7.2017 (Β΄2706/1.8.2017), 487/23591/
13.02.2018 (Β΄475/15.02.2018) όμοιες αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 6 τροποποιείται ως
εξής: «Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων
ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης,
οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και
των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ
2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Τα ύψη ενίσχυσης που προκύπτουν από το συνδυασμό, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά στήριξης του
Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Στην ως άνω
περίπτωση τα αγροτεμάχια που ο υποψήφιος αιτείται
να εντάξει στο Μέτρο 11 δε μπορεί να είναι ενταγμένα
και σε ένα από τα ως άνω αναφερόμενα συνδυαζόμενα
μέτρα».
2. Η περ. 1 της παρ. Α του άρθρου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου
κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση».
3. Η περ. 3 της παρ. Α του άρθρου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις
καλλιέργειες, μικρόκαρπες/ δάσους, ακτινίδιο και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι
δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη
για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια κατά το έτος που
καθορίζεται στην πρόσκληση».
4. Η περ. 4 της παρ. Α του άρθρου 7 διαγράφεται.
5. Η περ 6 της παρ. Α του άρθρου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/
βοσκοτόπων που έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου
να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια).
6. Η παρ. Β του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Οι υποψήφιοι, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων πληρούν
καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρ. Α για κάθε
δράση, κατατάσσονται βάση κριτηρίων επιλογής. Αν ο
συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης στη
δράση είναι μεγαλύτερος του ποσού που έχει προκηρυχθεί, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:
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ɲʋʊʏʉϴϯ͘
Ȱʋʊϱϲɸʏʙʆʃɲɿʋɳʆʘ
Ϭ
ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗
;ȴɸʃɲɷɿʃʊʎȿʉɶɳʌɿɽʅʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻʎɹʃʏɲʍɻʎʍɸɸʃʏɳʌɿɲ
нϭͿɸʋʀʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ;ϰϬͿʃɲɿʅɹʖʌɿʏʉʅɹɶɿʍʏʉ
ʏɻʎɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɀʊʌɿɲсŵŝŶ;ůŽŐ;ȵʃʏɳʌɿɲнϭͿǆϰϬ͕ϰϬͿ
ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗
;ȴɸʃɲɷɿʃʊʎȿʉɶɳʌɿɽʅʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻʎɹʃʏɲʍɻʎʍɸɸʃʏɳʌɿɲ
нϭͿɸʋʀʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ;ϯϬͿʃɲɿʅɹʖʌɿʏʉʅɹɶɿʍʏʉ
ʏɻʎɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɀʊʌɿɲсŵŝŶ;ůŽŐ;ȵʃʏɳʌɿɲнϭͿǆϯϬ͕ϯϬͿ

ȰɁȰȿɉɇȸɈȻɀɏɁ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϭϬϬ

ϰϴй

ϱϬй

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
ȲȰɆɉɈȸɈȸɈȰ
;ɀɹɶɿʍʏɻ
ȾɆȻɈȸɆȻɃɉ
ȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲͿ
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ʉʑʅɸʆɻʎ
Ɉʉʅɹɶɸɽʉʎʏɻʎɲɿʏʉ
ʋʌʉʎɹʆʏɲʇɻɹʃʏɲʍɻʎʋʉʐ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʋʌʉʍʏɲʏʏɸʐʊʅɸʆɻ
ʋɸʌɿʉʖɼ;EdhZ͕
ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆɸʎʋɸʌɿɿʉʖɹʎ
ɸɽʆɿʃʙʆʋɳʌʃʘʆͿ͕ɼʋ
ʋɸʌɿʉʖɼ
ʐʗɻʄɼʎʔʐʍɿʃɼʎɲʇʀɲ
ɲʎ;,ŝŐŚ
EĂƚƵƌĞsĂůƵĞ͕,EsͿ



ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗
;ȴɸʃɲɷɿʃʊʎȿʉɶɳʌɿɽʅʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻʎɹʃʏɲʍɻʎʍɸɸʃʃʏɳʌɿɲ
нϭͿɸʋʀʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ;ϭϬϬͿʃɲɿʅɹʖʌɿʏʉ
ʅɹɶɿʍʏʉʏɻʎɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɀʊʌɿɲсŵŝŶ;ůŽŐ;ȵʃʏɳʌɿɲнϭͿǆϭϬϬ͕ϭϬϬͿ






ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗



ϭϬϬ

ϭϬ






ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɿʍʉɴɲɽʅʀɲʎɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿɲʐʏʊʎʋʉʐ
ʐɹʖɸɿʏɻʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʍʏʉʃʌɿʏɼʌɿʉϮȰ;ɸʆʏɳʍʍɸɿɹʃʏɲʍ
ʍɻʍɸʉʌɸɿʆɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎͿ

ɇʑʆʉʄʉɀɹɶɿʍʏɻʎȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎȾʌɿʏɻʌʀʘʆȵʋ
ʋɿʄʉɶɼʎȴʌɳʍɻʎϭϭ͘ϭ͘ϭ;ϭнϮнϯͿсϭϬϬ

ϯ

ȵʆʏɲʍʍʊʅɸʆɻ
ɹʃʏɲʍɻʋʉʐ
ɲʆɼʃɸɿʍɸ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃ
ɳɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

ȴͿȸʐʋʊɹʆʏɲʇɻɹʃʏʏɲʍɻʏɻʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʋʉʐɲ
ɲɿʏɸʀʏɲɿʉ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ͕ʘʎʋʌʉʎʏʏɻ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʏʉʐɹʃʏɲʍɻ
;ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆ
ɴʉʍʃʉʏʊʋʘʆͿ

Ϯй

68772
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ϭϭ͘Ϯ͘ϭ͗
ȵʆɿʍʖʑʍɸɿʎ
ɶɿɲʏɻ
ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ʅɸɽʊɷʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʎʍʏɻ
ɶɸʘʌɶʀɲ

ȴɆȰɇȸ



ϭ

ȵʆʏɲʍʍʊʅɸʆ
ɻɹʃʏɲʍɻ

ɍʌʉʆɿʃɼ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ϯ

ȰɆɍȸ
ȾɆȻɈȸɆȻɃɉ

ȰͬȰ

ȰɁȰȿɉɇȸɈȻɀɏɁ

ɀɃɆȻɃȴɃɈȸɇȸ

ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲɹʏɻ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎɶɸʘʌɶʀɲʎ͕ʃɲʏɳʏʉ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʏʘʆɲʅɹʍʘʎ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆʋɹʆʏɸ;ϱͿɸʏʙʆ
ɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎ
ʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻ͘
Ɉʉɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻʎ
ϮϬʅʊʌɿɲͬɹʏʉʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ϬͲϭϬϬ
ɸʀʆɲɿʏɲʋɹʆʏɸ;ϱͿɹʏɻ͘ɏʎ
ʏɻʎɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎɶɸʘʌɶʀɲʎ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆʏɲʇɻʎʏɻʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʍʏʉʍʑʍʏɻʅɲ
ɸʄɹɶʖʉʐɽɸʘʌɸʀʏɲɿɻ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆʏɲʇɻʎʏʉʐ
ʋɲʄɲɿʊʏɸʌʉʐɸʆʏɲɶʅɹʆʉʐʍʏʉ
ʍʑʍʏɻʅɲɲɶʌʉʏɸʅɲʖʀʉʐʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ͘
ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗
ȰͿɈʉʅɹɶɸɽʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻ ;ȴɸʃɲɷɿʃʊʎȿʉɶɳʌɿɽʅʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻʎɹʃʏɲʍɻʎʍɸɸʃʏɳʌɿɲ
ɹʃʏɲʍɻʎʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐʍʏʉ
нϭͿɸʋʀʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ;ϰϬͿʃɲɿʅɹʖʌɿʏʉʅɹɶɿʍʏʉ
ɀɹʏʌʉʍɸʉʌɸɿʆɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʏɻʎɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɀʊʌɿɲсŵŝŶ;ůŽŐ;ȵʃʏɳʌɿɲнϭͿǆϰϬ͕ϰϬͿ
ȲͿɈʉʅɹɶɸɽʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻ
ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗
ɹʃʏɲʍɻʎʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐʍʏʉ
;ȴɸʃɲɷɿʃʊʎȿʉɶɳʌɿɽʅʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻʎɹʃʏɲʍɻʎʍɸɸʃʏɳʌɿɲ
ɀɹʏʌʉʍɸʋɸʌɿʉʖɹʎʅɸʔʐʍɿʃʉʑʎ нϭͿɸʋʀʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ;ϯϬͿʃɲɿʅɹʖʌɿʏʉʅɹɶɿʍʏʉ
ʏɻʎɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ͘
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎɸʃʏʊʎʏʘʆ
ʉʌɸɿʆʙʆ
ɀʊʌɿɲсŵŝŶ;ůŽŐ;ȵʃʏɳʌɿɲнϭͿǆϯϬ͕ϯϬͿ
ȳͿɈʉʅɹɶɸɽʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻ
ɹʃʏɲʍɻʎʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐʋʉʐ
ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗
ɹʖɸɿɷɻʄʘɽɸʀɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ ;ȴɸʃɲɷɿʃʊʎȿʉɶɳʌɿɽʅʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻʎɹʃʏɲʍɻʎʍɸɸʃʏɳʌɿɲ
ɺʘʉʏʌʔʙʆʍʏɻʆȵȰȵɲʆɲʔʉʌɳʎ нϭͿɸʋʀʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ;ϮϬͿʃɲɿʅɹʖʌɿʏʉʅɹɶɿʍʏʉ
ʃɲɿʉʐʋʉʗɼʔɿʉʎɸʀʆɲɿ
ʏɻʎɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎʍʏʉɀɹʏʌʉϭϭ
ɀʊʌɿɲсŵŝŶ;ůŽŐ;ȵʃʏɳʌɿɲнϭͿǆϮϬ͕ϮϬͿ
ɷʌɳʍɸɿʎϭϭ͘ϭ͘Ϯʃɲɿϭϭ͘Ϯ͘Ϯ

ȾɆȻɈȸɆȻɃ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϭϬϬ

ϯϴй

ϱϬй

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ ȲȰɆɉɈȸɈȸɈ
;ɀɹɶɿʍʏɻ
Ȱ
ȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲͿ
ȾɆȻɈȸɆȻɃɉ
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ȵʆʏɲʍʍʊʅɸʆ
ɻɹʃʏɲʍɻʋʉʐ
ɲʆɼʃɸɿʍɸ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃ
ɳɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

ϰ



ϱϬ



ϭϬϬ

ϭϬ

ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗͗
;ȴɸʃɲɷɿʃʊʎȿʉɶɳʌɿɽʅʉʎʏɻʎʐʋʊɹʆʏɲʇɻʎɹʃʏɲʍɻʎʍɸɸʃʏɳʌɿɲ
нϭͿɸʋʀʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ;ϭϬϬͿʃɲɿʅɹʖʌɿʏʏʉ
ϭϬϬ
ʅɹɶɿʍʏʉʏɻʎɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɀʊʌɿɲсŵŝŶ;ůŽŐ;ȵʃʏɳʌɿɲнϭͿǆϭϬϬ͕ϭϬϬͿ

ɁȰȻ

ϭϬϬ

ȸʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɽɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐʏʑʋʉʐ͗͗

ɁȰȻ








ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɿʍʉɴɲɽʅʀɲʎɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿɲʐʏʊʎʋ
ʋʉʐɸʀʆɲɿʃɲʏΖɸʋɳɶɶɸʄʅɲɲɶʌʊʏɻʎʃɲɿʅɹʄʉʎɸʆɼʅɸʌʉʐʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅ
ʅʉʑɼʉʌɶɳʆʘʍɻʎʋɲʌɲɶʘɶʙʆɼʉʅɳɷɲʎ
ʋɲʌɲɶʘɶʙʆ

Ϯй

ϭϬй

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɇʑʆʉʄʉɀɹɶɿʍʏɻʎȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎȾʌɿʏɻʌʀʘʆȵȵʋɿʄʉɶɼʎȴʌɳʍɻʎϭϭ͘Ϯ͘ϭ;ϭнϮнϯнϰͿсϭϬϬ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏ
ʀɲʎȰɶʌʊʏɻʎ

ϯ

ȴͿȸʐʋʊɹʆʏɲʇɻɹɹʃʏɲʍɻʏɻʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʋʉʐ
ʐɲɿʏɸʀʏɲɿʉ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ͕ʘʎʋʌʉ
ʉʎʏɻ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʏʉʐɹʃʏɲʍ
ʍɻ
;ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆ
ɴʉʍʃʉʏʊʋʘʆͿ
ȰͿȵɶɶʌɲʔɼʏʉʐʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ
ʍʏʉɀȰȰȵʃɲɿʏɲʐʏʊ
ʊʖʌʉʆɲ
ʅɹʄʉʎɸʆɼʅɸʌʉʐɇʐʆʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ͕
ɼɃʌɶɳʆʘʍɻʎɅɲʌɲ
ɲɶʘɶʙʆ͕ɼ
ɃʅɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶʙ
ʙʆʅɹʖʌɿʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʋʉʐ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋʌʊʍʃʃʄɻʍɻ͘
ȲͿȵɶɶʌɲʔɼʏʉʐʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ
ʍʏʉɀȰȰȵʘʎʃɲʏɳʃʑʌɿʉ
ɸʋɳɶɶɸʄʅɲɲɶʌʊʏɻʎʎ͕ʅɹʖʌɿʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʋʉʐ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋʌʊʍʃʃʄɻʍɻ͘
Ɉʉʅɹɶɸɽʉʎʏɻʎɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ
ʋʌʉʎɹʆʏɲʇɻɹʃʏɲʍɻ
ɻʎʋʉʐ
ɲʏɸʐʊʅɸʆɻ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʋʌʉʍʏɲ
ʋɸʌɿʉʖɼ;EdhZ͕
ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆɸʎʋɸɸʌɿʉʖɹʎ
ɸɽʆɿʃʙʆʋɳʌʃʘʆͿ͕ɼ
ɼʋɸʌɿʉʖɼ
ʐʗɻʄɼʎʔʐʍɿʃɼʎɲʇʇʀɲʎ;,ŝŐŚ
EĂƚƵƌĞsĂůƵĞ͕,EsͿ
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ȶʃʏɲʍɻ͕ɻʉʋʉʀɲ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɹʎɺʘʉʏʌʉʔɹʎ

Ȳɿʉʄʉɶɿʃɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ

Ϯ͕ϱͲϭϬϬ

ϴϰͲϬ

ϵϵͲϵϬ

ɀɸɶɲʄʑʏɸʌʉʎʏʘʆϯϬ
ɸʏʙʆɹʘʎʃɲɿϰϬɸʏʙʆɻ
ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻɴɲʀʆɸɿ
ʅɸɿʉʑʅɸʆɻʃɲʏɳϭʅʊʌɿʉ
ɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎ
ʇɸʃɿʆʙʆʏɲʎɲʋʊʏʉϵϵ
ɀɸɶɲʄʑʏɸʌʉʎʏʘʆϰϬ
ɸʏʙʆɻʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻ
ɴɲʀʆɸɿʅɸɿʉʑʅɸʆɻʃɲʏɳ
ϲʅʊʌɿɲɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎ
ʇɸʃɿʆʙʆʏɲʎɲʋʊʏʉϴϰ
ʃɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʎʏʘʆ
ϱϰɸʏʙʆɷɸʆʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʃɲʆɹʆɲʅʊʌɿʉ͘

Ϯ͕ϱʅʊʌɿɲɶɿɲʃɳɽɸϬ͕ϭ
ɸʃʏɳʌɿʉ;ŚĂͿɹʃʏɲʍɻʎ
ʋʉʐɸʀʆɲɿɸʆʏɲɶʅɹʆɻʍɸ
ʍʑʍʏɻʅɲɸʄɹɶʖʉʐɶɿɲ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʃɲɿɻʉʋʉʀɲ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸ
ɺʘʉʏʌʉʔɹʎ͘ȳɿɲɹʃʏɲʍɻ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʏʘʆϰ
ɸʃʏɲʌʀʘʆ;ŚĂͿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ϭϬϬʅʊʌɿɲ

ϭϬϬ

ɀɃɆȻɃȴɃɈȸɇȸ

ȶʘʎʃɲɿϯϬɸʏʙʆϭϬϬ
ʅʊʌɿɲ


ȰɁȰȿɉɇȸɈȻɀɏɁ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϰϬй

ϲϬй

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
ȲȰɆɉɈȸɈȸɈ
;ɀɹɶɿʍʏɻ
ȰȾɆȻɈȸɆȻɃɉ
ȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲͿ

ɇʑʆʉʄʉɀɹɶɿʍʏɻʎȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎȾʌɿʏɻʌʀʘʆȵʋɿʄʉɶɼʎȴʌɳʍɻʎϭϭ͘ϭ͘Ϯ;ϭнϮͿсϭϬϬ



ȸɻʄɿʃʀɲʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐ
ʃɲʏɳʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɲʀʏɻʍɼʎʏʉʐʍʏʉɀɹʏʌʉ͘












ȾɆȻɈȸɆȻɃ



ȳɸʘʌɶʉʀ
ʆɸɲʌɼʎ
ɻʄɿʃʀɲʎ

ȰɆɍȸ
ȾɆȻɈȸɆȻɃɉ
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ϭ



ϭϭ͘ϭ͘Ϯ͗
ȵʆɿʍʖʑʍɸɿʎɶɿɲ
ʏɻʅɸʏɲʏʌʉʋɼ
ʍɸɴɿʉʄʉɶɿʃɹʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɹʎʃɲɿ
ʅɸɽʊɷʉʐʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʍʏɻʆ
ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ

Ϯ

ȰͬȰ

ȴɆȰɇȸ
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ϭϭ͘Ϯ͘Ϯ͗
ȵʆɿʍʖʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻ
ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆʃɲɿ
ʅɸɽʊɷʉʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎʍʏɻʆ
ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ

ȴɆȰɇȸ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɲʎ
Ȱɶʌʊʏɻʎ

ȰɁȰȿɉɇȸɈȻɀɏɁ

ɀɃɆȻɃȴɃɈȸɇȸ

ȵɶɶʌɲʔɼʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐ
ʍʏʉɀȰȰȵʃɲɿʅɹʖʌɿʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎʉʌɿʍʏɿʃɼʎ
ʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎʘʎ
ʃɲʏɳʃʑʌɿʉɸʋɳɶɶɸʄʅɲ
ɲɶʌʊʏɻʎ͘

ɃɍȻ

ɁȰȻ

Ϯ͕ϱʅʊʌɿɲɶɿɲʃɳɽɸϬ͕ϭɸʃʏɳʌɿʉ;ŚĂͿ
ɹʃʏɲʍɻʎʋʉʐɸʀʆɲɿɸʆʏɲɶʅɹʆɻʍɸ
ʍʑʍʏɻʅɲɸʄɹɶʖʉʐɶɿɲɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
Ϯ͕ϱͲ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʃɲɿɻʉʋʉʀɲʃɲʄʄɿɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸ ϭϬϬ
ɺʘʉʏʌʉʔɹʎ͘ȳɿɲɹʃʏɲʍɻʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʏʘʆ
ϰɸʃʏɲʌʀʘʆ;ŚĂͿʄɲʅɴɳʆɸɿϭϬϬʅʊʌɿɲ

ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲɹʏɻ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʏɻʎɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎɶɸʘʌɶʀɲʎ͕
ʃɲʏɳʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ

ʏʘʆɲʅɹʍʘʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆ
ϭϬʅʊʌɿɲͬɹʏʉʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɷɹʃɲ;ϭϬͿɸʏʙʆɲʋʊʏɻʆ
ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʀʏɻʍɻʎʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʍʏʉɀɹʏʌʉ͘Ɉʉ
ɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɸʀʆɲɿʏɲɷɹʃɲ;ϭϬͿɹʏɻ͘

ȾɆȻɈȸɆȻɃ

ȶʃʏɲʍɻ͕ɻʉʋʉʀɲ
Ȳɿʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸɴɿʉʄʉɶɿʃɹʎ
ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ɺʘʉʏʌʉʔɹʎ

ɍʌʉʆɿʃɼɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȰɆɍȸȾɆȻɈȸɆȻɃɉ

Ϭ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
;ɀɹɶɿʍʏɻ
ȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲͿ

ϮϬй

ϯϬй

ϱϬй

ȲȰɆɉɈȸɈȸɈȰ
ȾɆȻɈȸɆȻɃɉ
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ɇʑʆʉʄʉɀɹɶɿʍʏɻʎȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎȾʌɿʏɻʌʀʘʆȵʋɿʄʉɶɼʎȴʌɳʍɻʎϭϭ͘Ϯ͘Ϯ;ϭнϮнϯͿсϭϬϬ

ϯ

Ϯ

ϭ

ȰͬȰ
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7. Η περ. 7 της παρ. Ε του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου
11.2 είναι πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ετήσιας
παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά
από σχετική πρόσκληση. Για την Δράση 11.2.1 εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της
πενταετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ΄ έτος και
καθ΄ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση
θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,2 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές
εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας
‘’Ελαιοκομία ‘’, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.»
8. Η περ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου
11.1 είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή
του συστήματος καλλιέργειας / εκτροφής σε βιολογική,
μπορούν, εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από σχετική
πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του
υπομέτρου 11.2. Για την Δράση 11.1.1 εφαρμόζονται σε
σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ΄ έτος και καθ΄ όλη
την περίοδο της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της
εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση θα
πρέπει να ανέρχεται σε 0,2 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές
εκμεταλλεύσεις. Όσο αφορά την ομάδα καλλιέργειας
‘’Ελαιοκομία ‘’, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/ Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό
ελαιώνα.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Δ. του άρθρου 8 διαγράφεται
10. Η περ. 10 της παρ. Ε του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1,
υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός
χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα
12 και 13 της παρούσας.»
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Δ του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά την αξιολόγηση των προσφυγών, ο ΕΦΔ προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε υπερδέσμευση του ποσού
της πρόσκλησης με σκοπό:
ι) Την ένταξη στη δράση των μη παραδεκτών αιτήσεων του προσωρινού πίνακα, οι οποίες μετά την εξέταση
της σχετικής προσφυγής, κρίθηκαν παραδεκτές.
ιι) Την προσαρμογή των στοιχείων των παραδεκτών
αιτήσεων του προσωρινού πίνακα, για τις οποίες οι σχετικές προσφυγές κρίθηκαν βάσιμες.
2. Το ποσό της συνολικής δημόσιας ενίσχυσης μετά
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την υπερδέσμευση, μπορεί να ανέλθει έως το 110% της
συνολικής δημόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται στην
πρόσκληση. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν
επαρκεί για την κάλυψη των ανωτέρω ενεργειών ή και
σε άλλες πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δύναται
να αυξηθεί. Η εν λόγω αύξηση του προϋπολογισμού
απαιτεί την έγκριση της ΕΥΔ ΠΑΑ, κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος από τον ΕΦΔ προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.
Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η ένταξη όλων των
αιτήσεων που μετά την εξέταση της σχετικής προσφυγής, συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της
τελευταίας πράξης που επιλέχθηκε προς στήριξη στον
προσωρινό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών
αιτήσεων στήριξης.
Ειδικότερα:
ι) για τη δράση 11.1.1 σε περίπτωση ισοβαθμίας
εντάσσεται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 2Α (εντάσσει έκταση σε ορεινές
περιοχές) και
ιι) για τη δράση 11. 2.1 σε περίπτωση ισοβαθμίας
εντάσσεται ο υποψήφιος που είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και μέλος ενήμερου συνεταιρισμού ή οργάνωσης
παραγωγών ή ομάδας παραγωγών.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει ισοβαθμία και εφόσον
έχουν εφαρμοστεί τα όσα προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις ι) και ιι) της παρούσας περίπτωσης, εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
περίπτωσης»
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Γ του άρθρου
13 τροποποιείται ως εξής:
«Προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο ευελιξίας στην
υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων, διασφαλίζοντας
παράλληλα την έγκαιρη ολοκλήρωση τους σε πλήρη
συμφωνία με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής
απόφασης ένταξης, οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να
τροποποιούνται εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρώτο
έτος εφαρμογής. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:»
13. Στην περίπτωση β της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 17 προστίθενται οι κάτωθι υποπεριπτώσεις:
«ηη. Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος αιτηθεί
για πληρωμή ελαιοτεμάχιο, με πυκνότητα φύτευσης
μικρότερη από 80 δέντρα ανά εκτάριο, το δικαιούμενο ποσό πληρωμής (ποσό που αντιστοιχεί στη χωρική
τομή της ενταμένης έκτασης με την επιλέξιμη έκταση
της ΕΑΕ) ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης,
και την έκτασή της μειώνεται ως εξής:
i. 5%, εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι έως 70 δέντρα
ανά εκτάριο λόγω μικρής σοβαρότητας και μικρής έκτασης της μη συμμόρφωσης.
ii. 10% εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι από 69 δέντρα
ανά εκτάριο αλλά δεν όχι λιγότερο από 40 δέντρα ανά
εκτάριο, λόγω μεσαίας σοβαρότητας και μεσαίας έκτασης της μη συμμόρφωσης.
iii. 50%, εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι από 39 δέντρα ανά εκτάριο αλλά όχι λιγότερο από 10 δέντρα ανά
εκτάριο, λόγω μεγάλης σοβαρότητας και μεγάλης έκτασης της μη συμμόρφωσης.
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iv. 100% εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι μικρότερη
από 9 δέντρα ανά εκτάριο.
θθ. Εάν για ένα δεδομένο έτος το ελάχιστο μέγεθος
της εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση
προσδιοριστεί να είναι λιγότερο από 0,2 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για
μεικτές εκμεταλλεύσεις, ο δικαιούχος δεν δικαιούται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής της δράσης.»
14. Οι περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου ΣΤ του
άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
δ) Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
αα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο
έλεγχο μετά από ειδοποίηση, άρνησης ελέγχου, μη συγκέντρωσης ή συγκράτησης των ζώων, απειλής ή χρήσης βίας κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης μητρώων ή
αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης
και επιθεώρησης στο σύνολο των αγροτεμαχίων, των
σταβλικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων
της εκμετάλλευσης, ο παραγωγός αποκλείεται από το
σύνολο των ενισχύσεων που θα ελάμβανε για το έτος
κατά το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.
ββ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον
έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή δε συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά
εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη
ευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο έλεγχο,
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ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που
του έχουν καταβληθεί τα προηγούμενα έτη, και αποβάλλεται.
ε) Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την
Απόφαση Ένταξης Πράξεων
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς
την εφαρμογή της δράσης πριν την ολοκλήρωση των
δεσμεύσεών του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, αποβάλλεται από
τη δράση και επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
αα. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται.
ββ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου
ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος
της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το
ποσό επιστρέφεται.
Επιπλέον επιβάλλεται χρηματική ποινή που ισούται
με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε
τα προηγούμενα έτη.
γγ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου
ή 5ου έτους δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος
της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται.
Επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή που ισούται
με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε
τα προηγούμενα έτη.
15. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως κάτωθι:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επιτρεπόμενοι συνδυασμοί σε επίπεδο εκμετάλλευσης-αγροτεμαχίων μεταξύ των Μέτρων 11, 10 και 14
του ΠΑΑ 2014-2020
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
10.1.1 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
10.1.7 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία
11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία
11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στην κτηνοτροφία
11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
11.2.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στην κτηνοτροφία
14.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή
14.2 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Πουλερικά
14.3 Καλή μεταχείριση των ζώων στους Χοίρους
14.4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα
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ȆȓȞĮțĮȢ 1: ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȚ ıȣȞįȣĮıȝȠȓ ıİ İʌȓʌİįȠ İȞĲĮȖȝȑȞȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ 10 “īİȦȡȖȠʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ țĮȚ țȜȚȝĮĲȚțȐ
ȝȑĲȡĮ”, 11 “ǺȚȠȜȠȖȚțȑȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ” țĮȚ 14 “ȀĮȜȒ ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ȗȫȦȞ” ĲȠȣ Ȇǹǹ 2014 - 2020 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ.
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4*

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.1.10

10.2.1

10.2.2

11.1.1

11.1.2

11.2.1

11.2.2

14.1

14.2

14.3

14.4

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4*

*

*

*

*

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

*

10.1.9
10.1.10

*

10.2.1
10.2.2
11.1.1

*

11.1.2
11.2.1

*

11.2.2
14.1
14.2
14.3
14.4

(*) ȆĮȡĮʌȠȝʌȒ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2
ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ 11, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ 11, įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ĮȓĲȘıȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĮȖȡȠĲİȝȐȤȚĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ țĮȚ ıİ įȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ 10 «īİȦȡȖȠʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ țĮȚ țȜȚȝĮĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ», țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠ ȂȑĲȡȠ 14 «ȀĮȜȒ ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ȗȫȦȞ». ȅȚ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȚ
ıȣȞįȣĮıȝȠȓ ȝİĲĮȟȪ ȂȑĲȡȠȣ 11 țĮȚ ĲȦȞ ȂȑĲȡȦȞ 10 țĮȚ 14 ĲȠȣ Ȇǹǹ 2014-2020, İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

ȆȓȞĮțĮȢ 2 : ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȚ ıȣȞįȣĮıȝȠȓ ıİ İʌȓʌİįȠ İȞĲĮȖȝȑȞȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ-ĮȖȡȠĲİȝĮȤȓȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ įİıȝİȪıİȦȞ ĲȘȢ įȡȐıȘȢ 10.1.4 “ȂİȓȦıȘ ĲȘȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ
ȞİȡȠȪ Įʌȩ ȖİȦȡȖȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ” țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ įȡȐıİȦȞ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ 10 “īİȦȡȖȠʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ țĮȚ țȜȚȝĮĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ” țĮȚ 11 “ǺȚȠȜȠȖȚțȑȢ
țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ” ĲȠȣ Ȇǹǹ 2014 -2020

10.1.8




ǹ. ǹȖȡĮȞȐʌĮȣıȘ ȖİȦȡȖȚțȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ıĲȠ 30% ĲȘȢ ĮȡįİȣȩȝİȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ
Ǻ. ȄȘȡȚțȒ ĮȝİȚȥȚıʌȠȡȐ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȠ 30% ĲȘȢ
ĮȡįİȣȩȝİȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ
ī. ȋȜȦȡȐ ȜȓʌĮȞıȘ ȝİ ĳȣĲȐ İįĮĳȠțȐȜȣȥȘȢ ıĲȚȢ
įİȞįȡȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȠ 20% ĲȘȢ
ĮȡįİȣȩȝİȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ
ǻ. ȆĮȡȣįȐĲȚĮ ȗȫȞȘ ĮȞȐıȤİıȘȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȑȞĲİ (5)
ȝȑĲȡȦȞ, țĮĲȐ ȝȑıȠ ȩȡȠ, ıİ ĮȡįİȣȩȝİȞĮ ĮȖȡȠĲİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ
İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ ȝİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȪįĮĲĮ (ʌȠĲȐȝȚĮ, ȣįĮĲȠȡȑȝĮĲĮ, ȜȓȝȞİȢ
ț.Į.)

9

10.1.10

11.1.1

11.2.1

9

9

9

9

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

68780 - 68784
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02058652812180012*

