
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1014/72758 
    Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημ-

μένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργο-

περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του 

Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

κατά το έτος 2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 

OIKONOMIKΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 1 παρ. 4 περ. α΄ του Ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» 
(Α΄320), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄113).

γ) Των άρθρων 20, 66, 68 και 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύουν.

δ) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως 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). 

ε) Των άρθρων 69 και 71 του Ν. 4314/2014 «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών 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 δια-
τάξεις» (Α΄265).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 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 ισχύουν:
α) (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 Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασ-
σας 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 κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 320).

β) (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).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση 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 
L347, 20.12.2013, σ.549).

δ) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.608).

ε) (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 
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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).

στ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).

στ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).

ζ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων 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) (ΕΕ L 227, 
31.7.2014, σ. 18).

3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄194), όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

4α. Την υπ' αρ. 105755/15-10-2015 (Β΄ 2222) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

4β. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

4γ. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4δ. Την αριθ. 079833/24-10-2011 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-

τας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορι-
σμένων δράσεων του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) “Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής”» (Β΄2366), όπως ισχύει.

4ε. Την αριθ. 12194/07-11-2011 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
δράσης 1.4 “Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε 
καπνοπαραγωγικές περιοχές” και της δράσης 2.3 “Σύ-
στημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή κα-
πνού” του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”» 
(Β΄ 2624), όπως ισχύει.

4στ. Την αριθ. 12805/11-09-2012 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της δράσης 2.3 (β) “Σύστημα Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων” του 
μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ 2007-2013) “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”» (Β' 2556), 
όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 704/47405/18-4-2016 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων 
πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέ-
τρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΟ144653ΠΓ-ΜΗ9).

6. Την αριθ. 3379/19-04-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πρά-
ξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 
10 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΑΔΑ: 67ΠΧ4653ΠΓ-ΒΧΙ).

7. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (CCI 2014GR06RDNP001).

8. Την αριθ. C (2015) 9170 final / 11-12-2015 Εκτε-
λεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Την αρ. πρωτ. 946/31552/05-04-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 
ΨΤΨΖ4653ΠΓ-6ΘΜ), με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση 
ποσού 130.000.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Ειδικός φορέας 29 - 110, Κ.Α.Ε 5323, οικονομικού 
έτους 2016, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 37306 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσί-
ας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Την αριθ. 186/56010/12-5-2016 εισήγηση του προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014 
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(Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄129).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού, ύψους 129.350.000 ευρώ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 5323 του Ειδικού Φορέα 29-110 για 
την υλοποίηση του προγράμματος «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Εγκρίνεται η δημόσια δαπάνη για την καταβολή των 
οικονομικών ενισχύσεων για το έτος 2016, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στους δικαιούχους 
των Δράσεων, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 3 της 
παρούσας. Η δαπάνη αφορά σε εκκρεμότητες προη-
γουμένων ετών εφαρμογής και χρηματοδοτείται από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι βρίσκονται 
υπό γεωργοπεριβαλλοντική δέσμευση στο πλαίσιο των 
Κανονισμών Καν. (ΕΟΚ) 2078/92 και (Ε.Κ.) 1698/2005, 
στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
τους παραπάνω Κανονισμούς ενισχύσεις, εφόσον τη-
ρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

3. Η χρηματοδότηση Δράσεων του Μέτρου 10 και 11 
του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει:

α) την καταβολή ενισχύσεων των Δράσεων των Μέ-
τρων 10 και 11 για προηγούμενα έτη εφαρμογής.

β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή 
των Μέτρων δαπανών.

Άρθρο 2 
Πιστώσεις - Χρηματοδότηση - Ενισχύσεις

1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2016 ανέρ-
χεται σε 129.350.000 Ευρώ και αφορά στην κάλυψη νο-

μικών δεσμεύσεων που αναλήφθησαν σε προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους.

2. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων 
και των ελέγχων των δικαιούχων του άρθρου 1 καθορίζο-
νται στις 079833/24-10-2011 (Β 2366), 12194/07-11-2011
(Β 2624) και 12805/11-09-2012 (Β 2556) κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Στις δαπάνες που αφορούν στην ενίσχυση των δι-
καιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά συμμετο-
χής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό 
πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020.

3. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των ενισχύ-
σεων για τα Μέτρα 10 και 11 είναι ο Οργανισμός Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

4. Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ-
μογή της παρούσας θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος 
χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Ε.Φ. 29/110 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής 
συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυ-
τού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας 
της Ελλάδας.

6. Οι δαπάνες που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση 
των δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας ανέρχονται στο ποσό των 129.350.000 Ευρώ.

Άρθρο 3
Χρηματοδοτούμενα μέτρα και δράσεις

Οι Δράσεις κατά Μέτρο που χρηματοδοτούνται ως 
ανειλημμένες υποχρεώσεις με βάση την παρούσα από-
φαση είναι οι εξής:

Μέτρο 10
Δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 δυνάμει του άρθρου 28 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αντιστοιχία με Δράσεις του ΠΑΑ 2007-2013 δυνάμει του 
αρθ. 36, στοιχείου (α), σημ. (iv), και του άρθρου 39 του 
Καν. 1698/2005

Μ.10

10.1.4 Μείωση της ρύπανσης του νερού 
από γεωργική δραστηριότητα

2.1.4-2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά 
περιοχών

10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτο-
χθόνων φυλών αγροτικών ζώων

2.1.4 -3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων 
φυλών αγροτικών ζώων

10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτι-
κής στον αμπελώνα Θήρας

2.1.4-4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής 
στον αμπελώνα Θήρας

10.1.2 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα 
Άμφισσας

2.1.4-4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμ-
φισσας

Ενισχύσεις για τη γεωργία για το περιβάλλον και 
το κλίμα (άρθρο 29)

2.1.4-1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες
2.1.4-2.3.1 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

στην παραγωγή καπνού
2.1.4-2.3.2 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
2.1.4-3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης 

γεωργικών γαιών
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Μέτρο 11
Δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 δυνάμει του άρθρου 29 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αντιστοιχία με Δράσεις του
ΠΑΑ 2007-2013 δυνάμει του αρθ. 36, στοιχείου (α), σημ. 
(iv), και του άρθρου 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005

Μ.11
11.1.1 Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές 

και μεθόδους βιολογικής γεωργίας
2.1.4 1-1 Βιολογική Γεωργία

11.1.2 2.1.4 1-2 Βιολογική Κτηνοτροφία

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Οικονομίας, Ανάπτυξης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Aνάπτυξης
και Τουρισμού Οικονομικών και Τροφίμων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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