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Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η µε αριθµ. Πρωτ. 
1613/123609/29-05-2019 (Α∆Α: 62Χ34653ΠΓ-ΦΟ4) Τροποποίηση της µε αριθµ. 
πρωτ. 4075/182059/31-12-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για 
συµµετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, καθώς και την µε αριθµ. Πρωτ.  1641/125576/31-05-
2019 (Α∆Α: ΩΞ7Γ4653ΠΓ-ΕΟΩ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων των εγκεκριµένων 
αιτήσεων στήριξης της εν λόγω Πρόσκλησης.  

 
Στην ανωτέρω Απόφαση περιλαµβάνεται αναλυτικά η συνολική κατάταξη 

δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, µε ξεχωριστή καταχώριση 
δικαιούχου ανά ∆ράση καθώς και το µέγιστο συνολικό ποσό ένταξης δικαιούχου για 
το συνολικό χρόνο των δεσµεύσεων του Μέτρου 11.  

  
Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (www.minagric.gr), του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)  

  
Ο συνολικός προϋπολογισµός των πράξεων του εν λόγω Μέτρου ανέρχεται 

στο ποσό των διακοσίων πέντε εκατοµµυρίων διακοσίων έξη χιλιάδων εξακοσίων 
εβδοµήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (205.206.670,50€) επιµερισµένο:   για τη 
δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους 
παραγωγής στη γεωργία»,  στο ποσό των σαράντα εννιά εκατοµµυρίων 
εννιακοσίων  δέκα τριών  χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδοµήντα 
πέντε λεπτών (49.913.322,75 €), και  για τη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη 
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία», στο ποσό 
των  εκατό πενήντα πέντε  εκατοµµυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδοµήντα πέντε  λεπτών(155.293.347,75€), 

  
Επισηµαίνεται ότι : 
α)Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι της εν λόγω Απόφασης Ένταξης θα πρέπει να  

συνάψουν σύµβαση µε γεωπόνο σύµβουλο των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ 
Τεχνολόγων Γεωπονίας  και να κατατεθούν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
µέσω του ΠΣ εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία Απόφασης Ένταξης, δηλαδή µέχρι 
και την 31η  Αυγούστου 2019. Στην περίπτωση που οι ίδιοι είναι κάτοχοι πτυχίου από 
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τους εν λόγω κλάδους θα πρέπει επίσης να καταθέσουν το πτυχίο τους στην 
προαναφερθείσα  ηµεροµηνία στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ. 

β) Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι της ∆ράσης 11.1.1 της εν λόγω Απόφασης 
Ένταξης υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε ΟΕΠ εντός χρονικού διαστήµατος 
δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της εν λόγω Απόφασης 
Ένταξης δηλαδή µέχρι και τις 24 Ιουνίου 2019.   

γ) ∆ιευκρινίζεται ότι τα αγροτεµάχια τα οποία σύµφωνα µε την ΕΑΕ του  
2018 έχουν καλλιεργηθεί µε µη επιλέξιµες καλλιέργειες και έχουν ενταχθεί στις 
δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, προκειµένου οι δικαιούχοι να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει 
κατά τα έτη εφαρµογής των δράσεων να δηλωθούν στις ΕΑΕ, επιλέξιµες για 
ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες ή επιλέξιµες καλλιέργειες κηπευτικών 

 
 

 
 

 
 


