
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 

Σροποποίηςη τησ με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφαςησ του Τπουργού και του 

Αναπληρωτή Τπουργού Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Σροφίμων (ΥΕΚ Β΄ 4310/2016) 

 

Έκδοςη Πρόςκληςησ για την υποβολή αιτήςεων ςτήριξησ ςτο πλαίςιο  του Μέτρου 11 

«Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματοσ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

Σασ ενημερώνουμε ότι: 

1) Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 487/23591/13-02-2018  (ΥΕΚ Β΄ 475/15-02-2018) Κοινό 

Υπουργικό Απόφαςη του Υπουργού και του Αναπληρωτό Υπουργού Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 

και Τροφύμων με θϋμα «Τρύτη (3η) τροποπούηςη τησ με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 

απόφαςησ του Υπουργού και του Αναπληρωτό Υπουργού Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και 

Τροφύμων  ¨Καθοριςμόσ πλαιςύου εφαρμογόσ του Μϋτρου 11 «Βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ» του 

Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει», η οπούα αναρτόθηκε ςτη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανϊρτηςησ (ΑΔΑ 

6ΡΚΕ4653ΠΓ-ΣΑΤ), καθώσ και ςτισ ιςτοςελύδεσ του Υπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και 

Τροφύμων (www.minagric.gr), του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ  (ΠΑΑ) 2014-2020 

(www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). 

2)  Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 539/27369/20-02-2018  Πρόςκληςη για την υποβολό αιτόςεων 

ςτόριξησ για ςυμμετοχό ςτο Μϋτρο 11 "Βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ" του ΠΑΑ 2014-2020 

ςύμφωνα με την αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφαςη του Υπουργού και του 

Αναπληρωτό Υπουργού Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Τροφύμων  «Καθοριςμόσ πλαιςύου 

εφαρμογόσ του Μϋτρου 11 «Βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ» του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει», 

η οπούα αναρτόθηκε ςτη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανϊρτηςησ (ΑΔΑ 68ΤΗ4653ΠΓ-ΡΙΩ), καθώσ 

και ςτισ ιςτοςελύδεσ του Υπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Τροφύμων 

(www.minagric.gr), του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΠΑΑ) 2014-2020 

(www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). 

Η υποβολό αιτόςεων ςτόριξησ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ πρόςκληςησ, θα πραγματοποιηθεύ  

κατϊ το διϊςτημα από 19/03/2018 έωσ και 11/04/2018 ώρα 00:00. 

Οι υποψόφιοι δικαιούχοι, προκειμϋνου να ενταχθούν ςτισ προκηρυςςόμενεσ δρϊςεισ του 

Μϋτρου 11 τησ παρούςασ πρόςκληςησ, υποβϊλλουν προσ τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικϊ την αύτηςη 

ςτόριξόσ τουσ, μϋςω του Πληροφοριακού Συςτόματοσ (ΠΣ). Η εγγραφό ςτο εν λόγω 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.opekepe.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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ςύςτημα θα γύνεται ςτον ιςτότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και 

η επεξεργαςύα των αιτόςεων  ςτον ιςτότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/. 

Οι προκηρυςςόμενεσ δρϊςεισ εύναι οι εξόσ: 

A. Υπομϋτρο 11.1 : Ενιςχύςεισ για τη μετατροπό ςε βιολογικϋσ πρακτικϋσ και μεθόδουσ 

 Δρϊςη 11.1.2 : Ενιςχύςεισ για τη μετατροπό ςε βιολογικϋσ πρακτικϋσ και μεθόδουσ 

παραγωγόσ ςτην κτηνοτροφύα 

B. Υπομϋτρο 11.2 : Ενιςχύςεισ για τη διατόρηςη ςε βιολογικϋσ πρακτικϋσ και μεθόδουσ 

 Δρϊςη 11.2.2 : Ενιςχύςεισ για τη διατόρηςη ςε βιολογικϋσ πρακτικϋσ και μεθόδουσ 

παραγωγόσ ςτην κτηνοτροφύα 

Τϋλοσ η κατανομό του ποςού θα γύνει ανϊ Περιφϋρεια. 
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